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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten: 
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster, 

de beroepskwalificaties, het opleidingsplan, het veiligheid- en gezondheidsbeleid, de meldcode 
kindermishandeling en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de 
beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang. 

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de kwaliteitseisen waarop de 
opvanglocatie getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden 
geplaatst.  
 
Gezamenlijke observatie met de houder 
Bij dit inspectiebezoek is aan de houder de mogelijkheid geboden om de pedagogische observatie 
gezamenlijk uit te voeren. De houder is op dit aanbod ingegaan en heeft gezamenlijk met de 
toezichthouder een observatie van de pedagogische praktijk uitgevoerd. Na afloop van de 
gezamenlijke observatie heeft een evaluerend gesprek met de houder plaatsgevonden. 

Beschouwing 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang Hoofdland (KDV) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. Yes! Kinderopvang 
biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk aan in de gemeentes Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
 
Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van het voor de vestiging specifieke beleid en de aansturing van de kindercentra. Aan 
iedere locatie is tevens een pedagogisch coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak 
ondersteuning biedt. 
 
Yes! Kinderopvang Hoofdland KDV is sinds 22 augustus 2016 opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang. De registratie is afgegeven voor 16 kindplaatsen. Yes! Kinderopvang Hoofdland 
(KDV) is gehuisvest op de locatie van GBS de Wegwijzer in Zwijndrecht. Yes! Kinderopvang (KDV) 
Hoofdland bestaat uit één peuterspeelgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
De basisgroep heeft een eigen vaste groepsruimte. 
 
Inspectiehistorie 
In juni 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is een 
overtreding geconstateerd op het opleidingsplan voorschoolse educatie. 
 
In september 2017 heeft een jaarlijkse onderzoek plaatsgevonden waarbij naast de kernzaken uit 
de Wet kinderopvang ook de extra domeinen veiligheid en gezondheid, de beroepskrachtkind ratio 
en de oudercommissie zijn beoordeeld. Aan de beoordeelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
Bevindingen inspectie 
Op 26 juni 2019 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden waarbij naast de kernzaken uit de 
Wet kinderopvang ook de extra domeinen veiligheid en gezondheid, de voorschoolse educatie en 
de beroepskrachtkind ratio zijn onderzocht. Tevens is de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk 
geweld aan de orde geweest. De pedagogische observatie heeft de toezichthouder gezamenlijk met 
de houder uitgevoerd.  
 
De beroepskrachten zijn zorgzaam en hebben alle aandacht voor de kinderen. Zij bieden 
activiteiten aan die aansluiten bij de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van de kinderen. 
De sfeer op de groepen is ontspannen. 
 
Conclusie 
Yes! Kinderopvang Hoofdland (KDV) voldoet aan de getoetste voorwaarden.  
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Yes! Kinderopvang beschikt over een pedagogisch beleidsplan, aangevuld met een pedagogisch 
werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze is opgenomen. 
 
Yes! Kinderopvang draagt er zorg voor dat op KDV Hoofdland conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. Uit gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat het pedagogisch 
handelen onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch klimaat wordt besproken in werkoverleggen. 
Actuele thema's uit het beleidsplan staan op de agenda, zoals VVE en coaching. Het pedagogisch 
handelen van de beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken door de locatiemanager en de 
pedagogische coach. 
 
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van 
verantwoorde dag opvang uit artikel 2 van het Besluit Kwaliteit Kinderopvang beschreven. Hierbij is 
rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. 
Yes! Kinderopvang maakt gebruik van de pedagogische cirkel waardoor het pedagogisch beleid 
concreet gemaakt wordt. Tevens is er per locatie een locatiewerkplan per groep. 

Pedagogische praktijk 

De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De 
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, waarin de 
volgende aspecten benoemd worden: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van 
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van 
kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en 
normen. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd door de toezichthouder. De 
observatie is gezamenlijk met de houder uitgevoerd. Deze observatie geeft een praktijkbeeld van 
de uitvoering van de pedagogische doelen. Ook heeft de toezichthouder gekeken naar de vertaling 
van het pedagogische beleid naar de praktijk. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de 
beroepskrachten en de houder. In onderstaande beschrijving worden enkele praktijksituaties 
beschreven. Deze zijn waargenomen tijdens de observatie op de groepen. 
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 
voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten merken dat 
zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
De stoelen van de kinderen staan twee aan twee, achter elkaar in de groepsruimte. De kinderen 
zitten in een zogenaamde trein. Ze reizen naar de opa en oma van Puk. Een kind is boos en 
verdrietig, omdat hij niet naar "school" wilde. Het kind krijgt van de beroepskrachten de ruimte om 
zijn emoties te tonen. De beroepskracht tilt het kind op en samen lopen ze door de groepsruimte. 
Als het kind gekalmeerd is vraagt de beroepskracht of het kind samen met de beroepskracht in de 
trein wil zitten bij de andere kinderen. Het kind knikt van ja. De beroepskracht gaat achterin de 
trein zitten en neemt het kind op schoot. Het kind wordt door Puk bij de activiteit betrokken als 
Puk de treinkaartjes komt knippen.  
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De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie 
en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
De kinderen benoemen dat zij ook wel eens gereisd hebben. Met de auto, met de trein of met de 
fiets. Zij vertellen dat ze gelogeerd hebben bij familie of vriendjes. 
 
De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij reageren op 
initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de 
beroepskrachten. 
De kinderen zingen in de trein een liedje. Als het liedje afgelopen is vraagt een beroepskracht aan 
de kinderen welke bewegingen er bij het liedje gemaakt kunnen worden. Een kind roept: "handjes 
klappen". "Wat een goed idee van jou", reageert de beroepskracht. En het liedje wordt nog eens 
gezongen terwijl de kinderen in hun handen klappen. Daarna mag weer een ander kind een 
beweging verzinnen. "Stampen op de grond", zegt het kind. En weer wordt het liedje gezongen. De 
kinderen hebben zichtbaar plezier. 
  
Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
"Welk geluid maakt een trein", vraagt de beroepskracht. De kinderen doen het geluid van een trein 
na. "Hebben jullie weleens een trein gezien? "vraagt de beroepskracht. De kinderen vertellen. Een 
kind vertelt dat hij wel eens in een echte trein heeft gezeten. De beroepskracht ziet dat een ander 
kind iets wil vertellen. Ze vraagt: "En jij, heb jij ook wel eens in een trein gezeten?". Het kind laat 
zijn schoenen zien. De beroepskracht reageert: "Wat een mooie schoenen heb jij". "Ja, daar kan ik 
heel hard meer rennen", zegt het kind. "Misschien wel zo hard als de trein", zegt de beroepskracht. 
En het kind knikt van ja. 
 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. 
Tijdens het buitenspelen tekent de beroepskracht met stoepkrijt een weg, met zebrapaden en een 
parkeerplaats voor auto's en fietsen op de speelplaats. De kinderen fietsen over de weg 
of parkeren hun loopauto in de parkeervakken. Een kind tekent zelf een extra zebrapad op de weg. 
 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
De beroepskracht geeft aan dat de loopauto's en fietsen moeten stoppen als er iemand wil 
oversteken bij het zebrapad.  
 
Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. (bron: Besluit 
Kwaliteit kinderopvang). 
 
De beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om 
sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar 
elkaar luisteren, wachten, helpen). 
Een kind zit in een loopauto en rijdt over het plein. Een ander kind wil ook met de loopauto spelen. 
Het kind gaat naar de beroepskracht en zegt dat zij met de loopauto wil spelen. De beroepskracht 
zegt: "Vraag maar of je er zo ook mee mag spelen. Je kan afspreken dat hij nog één rondje maakt 
en dat jij daarna gaat. Probeer het maar", zegt de beroepskracht. "Niet afpakken, je moet het 
vragen", reageert de beroepskracht als ze ziet dat het kind de auto beetpakt. Het kind vraagt niets 
en gaat boos met haar rug naar het plein staan. De beroepskracht ziet dit en wacht even af wat er 
gebeurd. Het kind kijkt of de beroepskracht haar ziet. Als zij merkt dat de beroepskracht de 
loopauto niet voor haar regelt, draait zij zich om en gaat met een andere loopauto spelen. 
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De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
  
Het overdragen van waarden en normen 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. (bron: Besluit 
Kwaliteit kinderopvang). 
  
Op de groep zijn duidelijke grenzen, regels en omgangsvormen aanwezig. Deze worden consequent 
gehanteerd. Er gelden regels op de groep, zoals niet rennen in de groepsruimte, met het 
speelgoed wordt gespeeld in de groepsruimte. 
Twee kinderen rennen achter elkaar aan. "Niet rennen", zegt de beroepskracht, "buiten mag je 
rennen".  
 
Naar aanleiding van de gezamenlijke observatie hebben de locatiemanager en de toezichthouder 
de observatie op de peutergroep besproken. 
 
Conclusie 
Aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch klimaat is voldaan. Uit de 
pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 
 

Voorschoolse educatie 

Bij Yes! KDV Hoofdland wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie 
aangeboden. Het beleidsplan beschrijft onder meer: 
• de uitgangspunten van voorschoolse educatie, 
• de ontwikkelingsstimulering op de gebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

motoriek.  
• de inrichting van een passende ruimte en beschikbaar materiaal, hoe de ouderbetrokkenheid 

op voorschoolse educatie wordt vorm gegeven. 
 
Yes! KDV Hoofdland gebruikt het programma Uk & Puk. Puk is een pop die alledaagse avonturen 
beleeft waar de kinderen zich in herkennen. De werkwijze is volledig afgestemd op de 
belevingswereld en niveau van de peuters. Binnen een thema zijn twaalf activiteiten uitgewerkt 
voor de verschillende doelgroepen. Elke activiteit is volgens een vast stramien beschreven, onder 
te verdelen in een organisatorisch gedeelte, de beschrijving van de eigenlijke activiteit en de 
doelen waaraan tijdens de activiteit gewerkt wordt. Met behulp van Uk & Puk grijpen en creëren 
pedagogisch medewerkers kansen om kinderen leerervaringen op te laten doen. Er wordt een 
thematische speelleeromgeving ingericht waarbij pedagogisch medewerkers een beredeneerd 
aanbod plannen op basis van de behoefte van de kinderen op hun groep. 
 
Deze visie is terug te zien in de uitvoering. Er wordt gebruik gemaakt van een themaplanning, 
waarin de ontwikkelingsgebieden voldoende en afwisselend aan bod komen. 
"Om goed te kunnen werken met de VVE programma’s is elke locatie voorzien van de bijbehorende 
materialen (zoals de Puk pop, themamappen, prentenboeken en dagritme kaarten) en vind de 
opvang plaats in een passende ruimte waar er de mogelijkheid is om een uitdagende 
speelleeromgeving te creëren. Hierbij dragen de pedagogisch medewerkers zorg voor het 
gebruiken van minimaal een drietal hoeken in de ruimte waarbij het thema van het moment direct 
duidelijk moet zijn als men de ruimte binnenstapt." 
 
De inrichting van de ruimte wordt aangepast aan het thema: de hoeken worden wisselend ingericht 
en er zijn voldoende materialen aanwezig voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
In de groepsruimte is duidelijk zichtbaar het thema 'vakantie' aanwezig. 
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De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling door middel van een ontwikkelingsvolgmodel. Het 
activiteitenaanbod wordt afgestemd op de verschillen in de behoeften van de kinderen. Er vindt 
een gedifferentieerd aanbod plaats. 
 
"Om te garanderen dat er aanbod is wat aansluit bij alle kinderen, is het noodzakelijk om de 
ontwikkeling van kinderen te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem 
Kijk!. Kijk! is een kindvolgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 
kinderen van 0 tot en met 4 jaar in kaart kunnen brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
voortdurende observaties die 1 of twee keer per jaar verwerkt worden in een registratie per kind." 
 
Tijdens het gesprek met de beroepskracht wordt de volgende informatie verstrekt: 
De beroepskrachten zien de kinderen verschillende dagen per week. Soms zien ze tijdens het spel 
dat kinderen bepaalde dingen al kunnen of nog niet kunnen. Zij noteren dit tijdens het werk. Later 
wordt deze informatie opgenomen in het digitale kindvolgsysteem KIJK! 
Rond de verjaardag van het kind wordt de uitgebreide observatie gedaan en worden aan de hand 
van deze informatie doelen gesteld. Deze informatie wordt besproken met de ouders. 
"KIJK! biedt ook de mogelijkheid groepsoverzichten af te drukken. Dit geeft inzicht in waar de 
groep zich bevindt op de diverse ontwikkelingslijnen. Hierdoor zijn groepsplannen en thema’s in te 
plannen op een dusdanige manier dat ze zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele ontwikkeling 
van het kind." 
 
"Ook wordt er gebruikt gemaakt van de OGW methodiek. OGW staat voor Opbrengst gericht 
werken. Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het 
verbeteren van resultaten zoals leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Deze 
manier van werken stimuleert het planmatig en doelmatig werken aan de hand van 
observatiegegevens en het evalueren van het eigen handelen en aanpak van pedagogisch 
medewerkers. Daarmee wordt de kwaliteit in het pedagogisch en ontwikkelingsgerichte handelen 
binnen de kinderopvang verhoogd." 
 
De ouders worden specifiek bij het aanbod voorschoolse educatie betrokken door de inloop en via 
het ouderportaal. Ook worden de observaties met de ouders besproken. 
 
Wekelijks worden ten minste 4 dagdelen van 2,5 uur (of minimaal 10 uur) besteed aan activiteiten 
gericht op het stimuleren van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt 
een erkend programma gebruikt voor het aanbod van voorschoolse educatie, namelijk Uk en Puk. 
 
De groepen zijn niet groter dan 16 kinderen en worden begeleid door voldoende beroepskrachten. 
De beroepskrachten zijn gekwalificeerd conform de cao kinderopvang en gecertificeerd voor het 
geven van voorschoolse educatie. De beroepskrachten beschikken over een certificaat/diploma 
waaruit blijkt dat zij niveau 3F beheersen op de onderdelen 'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 
 
Van elk kind met een VE-indicatie vindt een warme overdracht plaats naar de basisschool. De 
kindgegevens worden overgedragen in een persoonlijk gesprek. KDV Hoofdland is gevestigd in een 
schoolgebouw van GBS de Wegwijzer. Er is overleg met de school. 
 
Er wordt een overdrachtsformulier gebruikt van de gemeente waardoor informatie wordt verstrekt 
over het kind als het naar school gaat. In overleg met de ouders wordt deze informatie verstrekt 
en tevens vindt warme overdracht plaats indien dat gewenst is. 
 
Jaarlijks wordt een opleidingsplan opgesteld voor de locaties waar voorschoolse educatie wordt 
gegeven. Hierin is vastgelegd hoe de kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie worden onderhouden. 
Tijdens het gesprek met de beroepskrachten wordt vertelt hoe er onlangs aandacht is besteed aan 
deskundigheidsbevordering: 
De beroepskrachten worden geschoold op het gebied van de VE methode Uk en Puk, de registratie 
in KIJK! en opbrengst gericht werken (OGW). De werkwijze met de methode Uk en Puk wordt 
tijdens werkoverleggen besproken. De pedagogische coach begeleidt de beroepskrachten vooral op 
het gebied van het bevorderen van de sociaal emotionele  vaardigheden. 
De beroepskrachten hebben deelgenomen aan de 'frogtraining', verwijzend naar de kikker in het 
Yes!Kinderopvang logo. Dit gaat over de filosofie achter de visie van Yes!Kinderopvang. Hierbij 
leren de beroepskrachten hoe zij de sfeer op de groep positief kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld 
door humor en grapjes te maken. 
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Conclusie 
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van voorschoolse educatie is 
voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Borgstijn) 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De werkzame beroepskrachten, de locatiemanager en de pedagogisch coach zijn ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang (PRK). 
  
De kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen voor deze koppeling. 
  
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De werkzame beroepskrachten en de pedagogisch coach beschikken over een passende kwalificatie 
conform de geldende CAO Kinderopvang. 
  
De voorwaarde met betrekking tot de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de 
toezichthouder niet beoordeeld. Momenteel zijn geen stagiaires ingezet in het kindercentrum. 
  
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 

Aantal beroepskrachten 

Beroepskracht-kindratio 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de 
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
Tijdens het inspectiebezoek zijn er 12 kinderen aanwezig in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Tevens zijn 
er 2 beroepskrachten aanwezig. 
  
Bij de peuteropvang komen de peuters 2 of 4 dagdelen per week. Er wordt niet afgeweken van de 
BKR. 
  
Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid 
De organisatie voert een opendeurenbeleid. Hierbij blijft het aantal ingezette beroepskrachten 
ongewijzigd. De regel hiervoor luidt dat indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totale 
aantal minimaal in te zetten beroepskrachten t.o.v. de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
Ook niet als de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt. 
  
Achterwacht 
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. De 
beroepskrachten verklaren dat altijd met twee personen wordt geopend en afgesloten. 
  
Yes! Kinderopvang locatie Hoofdland (KDV) is gevestigd in een basisschool. De peuteropvang is 
alleen geopend tijdens schooldagen. Een beroepskracht van de peuteropvang is nooit alleen in het 
gebouw. 
Bij calamiteiten is er altijd een collega in de buurt die kan bijspringen. De beroepskrachten zijn 
ingelicht over de achterwachtregeling, en beschikken over de naam en het telefoonnummer van de 
achterwacht. 
  
Conclusie 
Op het kindercentrum wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van 
beroepskrachten. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Yes! Kinderopvang beschrijft jaarlijks de minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers. 
In deze beschrijving is de wijze waarop de houder het verplichte minimaal aantal uren voor 
pedagogisch beleidsmedewerkers inzet en verdeelt over de verschillende kindercentra vastgelegd. 
Hieruit blijkt dat iedere beroepskracht coaching ontvangt. 
  
Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan 
worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. 
  
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is inzichtelijk voor ouders en beroepskracht door 
plaatsing op de website. 
  
Conclusie 
De houder heeft de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voldoende in kaart gebracht en 
deze informatie gedeeld met ouders en beroepskrachten. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in groepen 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Een stamgroep is een vaste groep kinderen. Vaste 
groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan het ervaren vaneen 
stabiele omgeving. 
  
Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten 
hieraan zijn toegewezen. 
  
Vaste gezichtencriterium 
Aan kinderen van één jaar en ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
  
Mentorschap 
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders 
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  
De indeling van de kinderen per mentor is door de toezichthouder ingezien. Beleid en uitvoering 
van het mentorschap voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Conclusie 
Door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige omgeving. Er 
zijn voldoende waarborgen voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief van het kind. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Plaatsingsoverzicht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Actueel beleid 
Yes! Kinderopvang Hoofdland (KDV) beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe samen met de pedagogisch medewerkers 
vorm wordt gegeven aan het opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid. 
De beroepskrachten hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast 
agendapunt op de werkoverleggen. Thema's en protocollen worden doorgenomen en zo nodig 
aangepast. 

Op Yes! Kinderopvang Hoofdland (KDV) is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor 
alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de wijze waarop dit plaatsvindt 
eveneens vastgesteld in het beleid. 

Grote en kleine risico's 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft in elk geval de voornaamste risico's met grote 
gevolgen voor de veiligheid van kinderen en met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen. 
Hieraan is een specifieke aanpak gekoppeld in de vorm van huisregels, een concrete maatregel 
en/of een plan van aanpak gericht op het verkleinen of wegnemen van het risico. 
 
Op KDV Hoofdland worden de volgende punten gezien als groot risico, waaraan de beschreven 
specifieke aanpak is gekoppeld: 
• Weglopen van kinderen ivm (tussen)deuren die open blijven staan; Aanpak: Bij het brengen 

en halen van de kinderen stellen we ons strategisch op om zo het risico van het weglopen te 
verkleinen. We zijn er alert op dat we de deuren zoveel mogelijk dichthouden.  We tellen met 
regelmaat de kinderen  op de groep. 
 

• Combinatie met de Bso; klein speelgoed dat blijft liggen wat gevaarlijk kan zijn voor 
peuters.Aanpak: We hebben de afspraak dat we het speelgoed hoog opruimen(op een plank of 
in de kast). We lopen de ruimte altijd na en controleren of alles goed is opgeruimd voor 
aanvang van de peuterspeelgroep. We hebben de kasten waar kinderen niet zelf iets uit 
mogen pakken, voorzien van een rood handje. We leren de kinderen hiermee om te gaan. 
 

• Ongewenst persoon op de locatieAanpak: De buitendeur is gesloten tijdens de opvang. Mensen 
moeten aanbellen om binnen te komen. De deur kan niet vanaf een afstand geopend worden. 
Onbekenden spreken we aan en we informeren ernaar voor wie zij komen.  We zijn er alert op 
dat we de deuren op de peuterspeelgroep zoveel mogelijk dichthouden. 

 
Ten aanzien van gezondheid heeft KDV Hoofdland de volgende risico’s gedefinieerd als grote 
risico’s: 
• Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen = 

kruisbesmetting) 
• Voedselinfectie of voedselvergiftiging 
• Infectie via water (legionella) 
• Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard) 
• Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)  

 
Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s worden op de volgende 
manieren voorkomen: 

• Verspreiding via de lucht:  Hoest- nies discipline, ventileren en luchten 
• Verspreiding via de handen:  Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier 
• Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen 
• Via voedsel en water: Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid 
• Via oppervlakken (speelgoed): goede schoonmaak 
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Omgang met kleine risico's 
De omgang met kleine risico's voor de kinderen is in algemene bewoordingen beschreven. De 
verwachting is dat kinderen hiermee leren omgaan door de wijze waarop beroepskrachten hen 
begeleiden. Bijvoorbeeld door afspraken te maken tijdens spelsituaties of activiteiten. Daarnaast zij 
er afspraken gemaakt met kinderen over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en 
gereedschap. Tevens zijn er afspraken gemaakt ten behoeve van de gezondheid m.b.t. het 
toiletbezoek (geen speelgoed mee naar het toilet) en handen wassen. 
 
Inperking grensoverschrijdend gedrag 
In het beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige 
volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het beleid bevat een beschrijving van 
het risico hierop en handelwijze indien zich dit voordoet; tevens de vastlegging van het 
vierogenprincipe. Op Yes! Kinderopvang locatie Hoofdland wordt het vierogenprincipe gewaarborgd 
doordat er tijdens opvanguren te allen tijde twee beroepskrachten aanwezig zijn. 
 
Uitvoering in praktijk 
De kennis van de beroepskrachten over het vastgestelde beleid en de uitvoering hiervan in de 
praktijk is beoordeeld aan de hand van enkele speerpunten. Op het gebied van veiligheid is 
aandacht besteed aan het buiten spelen. Op het gebied van gezondheid is aandacht besteed aan de 
handhygiëne. 
  
Achterwacht 
De achterwachtregeling betreft het vastleggen van afspraken met volwassenen die in geval van 
calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum kunnen zijn. In het veiligheidsbeleid bevat 
een beschrijving van deze regeling. 
 
EHBO 
Op deze locatie is te allen tijde iemand aanwezig die beschikt over een geldige kwalificatie voor het 
verlenen van eerste hulp aan kinderen. Uit het personeelsrooster en de EHBO certificaten van de 
beroepskrachten is op te maken dat er gedurende de opvang een volwassene met een geldig EHBO 
certificaat aanwezig is. 
  
Conclusie 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving voor de 
kinderen. De houder heeft beleid op de omgang met grensoverschrijdend gedrag waaronder het 
vierogenprincipe vastgesteld. Op deze locatie wordt in voldoende mate uitvoering gegeven aan het 
vastgestelde beleid. 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Meldcode  
Yes! Kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt 
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. 
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 
kinderopvang. 
 
Sinds 1 januari 2019 is een afwegingskader een verplicht onderdeel van de meldcode. Het 
afwegingskader is een kader dat het personeel in staat stelt te beoordelen of er sprake is van 
dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling danwel een vermoeden daarvan 
dat er een melding gedaan moet worden. Dit onderdeel is opgenomen in de meldcode, waardoor de 
wettelijk vereiste elementen zijn beschreven. 
 
Stappenplan 
In de meldcode is een stappenplan opgenomen. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen. 
 
In het stappenplan worden ook de functies beschreven van de personeelsleden die 
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende stap. 
 
De meldcode is in printversie op de locatie beschikbaar. 
Het stappenplan met het afwegingskader is op elke groep aanwezig, opgeplakt in de binnenkant 
van de kastdeur. 
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Bevordering van kennis en gebruik 
De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de meldcode te bevorderen. 
Om te beoordelen of de kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd, is gesproken met 
een vaste beroepskracht. 
 
Uit het gesprek blijkt dat de houder kennis en gebruik van de meldcode bevordert door 
kennisoverdracht tijdens werkoverleg en de training over de meldcode. 
 
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing van het wel of niet doen van een melding. 
De beroepskrachten weten de eerste stappen uit de meldcode te benoemen. 
 
De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de 
beroepskrachten te bevorderen: 
 
Indien bij de houder bekend wordt dat een werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan seksueel 
misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de organisatie, dan heeft de houder direct 
overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. 
Als uit dit gesprek blijkt 
• dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet de houder direct aangifte en stelt de 

vertrouwensinspecteur hiervan op de hoogte. 
 

• Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich 
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 
organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen. 
 

• Indien bij een beroepskracht of andere werknemer bekend is geworden dat de houder zich 
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 
organisatie, dan moet de beroepskracht in contact treden met de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang. Daarnaast moet de beroepskracht bij een redelijk vermoeden aangifte doen. 

 
De beroepskracht raadpleegt direct de meldcode en benoemt de bovenstaande handelswijzen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de meldcode. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Veiligheidsverslag 
• Gezondheidsverslag 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 



15 van 24 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-06-2019 
Yes! Kinderopvang Hoofdland te Zwijndrecht 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het 
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op 
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende 
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee 
maanden. 
 

(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten 
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De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een 
volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het 
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep berekend op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit. Gebruik kan 
worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 



21 van 24 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-06-2019 
Yes! Kinderopvang Hoofdland te Zwijndrecht 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Hoofdland 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830832 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang Zwijndrecht 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
Website : www.yeskinderopvang.nl 
KvK nummer : 24428812 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Villanueva 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 26-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 08-07-2019 
Zienswijze houder : 22-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 23-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
Zienswijze Yes! Kinderopvang Hoofdland  
 
Peuterspeelgroep (PSG) Yes! Kinderopvang Hoofdland is er trots op dat tijdens de inspectie 
duidelijk zichtbaar is dat het pedagogische klimaat op orde is.  
 
De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een plezierige, ontspannen sfeer, waar kinderen 
zich erg prettig voelen. Er worden complimentjes gegeven, er wordt geknuffeld en de kinderen 
worden geaccepteerd zoals ze zijn. Fijn om te lezen dat de kinderen ontspannen ogen en veel 
plezier hebben.  
 
Op de PSG wordt de kinderen actief geleerd om sociale vaardigheden met leeftijdsgenootjes te 
ontwikkelen, zoals naar elkaar luisteren, op elkaar wachten en elkaar helpen. Tijdens de 
activiteiten wordt duidelijk aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het 
programma van voorschoolse educatie dat wordt gebruikt is Uk  & Puk. In dit programma worden 
op een gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkelingen op de gebieden taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Een mooi compliment is de constatering 
dat het activiteitenaanbod op positieve wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Op de groep zijn regels, afspraken en omgangsvormen herkenbaar aanwezig. De pedagogisch 
medewerkers geven hierin het goede voorbeeld. 
Uit het rapport komt naar voren dat Yes! Kinderopvang aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, 
zoals met betrekking tot de inzet van personeel, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
 
 


