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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 de presentielijsten, het personeelsrooster en de 

beroepskwalificaties.  
• Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de 

beroepskrachten. 
 

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin 
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.  
 

Beschouwing 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang in Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
 
Buitenschoolse opvang Perkstraat is sinds maart 2016 gehuisvest in basisschool de Dolfijn in 
het gebouw Hart van Meerdervoort aan de Perkstraat. De buitenschoolse opvang bestaat uit één 
basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4–12 jaar. De buitenschoolse opvang biedt 
zowel voorschoolse - als naschoolse opvang aan. De BSO heeft een eigen ruime vaste 
groepsruimte en de kinderen kunnen gebruik maken van een speellokaal. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In augustus 2017 heeft er een onaangekondigde, jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. De inspectie 
heeft zich gericht op een volledig onderzoek op de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er zijn 
geen overtredingen geconstateerd. 
 
In november 2018 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. Het betrof een 
onaangekondigd bezoek, waarbij ook de nieuwe voorwaarden met betrekking tot de Wet 
Kinderopvang, die gelden per 1-1-2018, zijn onderzocht. Tevens is de Meldcode 
Kindermishandeling en huiselijk geweld aan de orde geweest. De pedagogische praktijk 
voldoet aan de kwaliteitseisen. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Op 9 juli 2019 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. De inspectie betreft een volledige 
inspectie op de voorwaarden met betrekking tot Wet kinderopvang. De pedagogische observatie 
heeft de toezichthouder gezamenlijk met de houder uitgevoerd. Er zijn 
geen overtredingen geconstateerd. 
 
Huidige inspectie 
Op 10 september 2019 heeft een tweede jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. De 
inspectie betreft een onaangekondigd bezoek en heeft zich gericht op kernzaken uit de wet- en 
regelgeving met extra aandacht voor de pedagogische observatie. 
 
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 

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 per groep van de locatie de specifieke werkwijze is opgenomen. 
 
Yes! Kinderopvang draagt er zorg voor dat op BSO Perkstraat 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. Het pedagogisch handelen van de 
beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken door de pedagogische coach en de 
locatiemanager. 
 

Pedagogische praktijk 

De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De 
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang. De aspecten van 
verantwoorde opvang beschrijven dat de kinderopvang plaatsvindt in een veilige en gezonde 
omgeving, waarin emotionele veiligheid geboden wordt aan kinderen. De persoonlijke en sociale 
vaardigheden van de kinderen moeten bevorderd worden, en dat socialisatie zal plaatsvinden door 
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
 
Hieronder zijn vier basisdoelen beschreven. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende momenten: 
het vrijspelen binnen en buiten en een eet- en drinkmoment. In onderstaande beschrijvingen 
worden enkele praktijksituaties beschreven die zijn waargenomen tijdens het inspectiebezoek. 
 
 
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) 
  
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij 
naam en weten persoonlijke bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. 
Bijvoorbeeld in de groep zijn twee kinderen die nog niet zo goed Nederlands spreken. De 
beroepskracht gebruikt handgebaren om haar uitleg te ondersteunen als zij tegen de kinderen 
praat. De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een 
passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven.  
 
Bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen heeft een kind zich afgezonderd van de rest van de kinderen. 
Het kind zit op een randje niets te doen. De beroepskracht ziet dit en loopt naar het kind toe en 
zegt: "Wat ben je aan het doen?". Het kind zegt tegen de beroepskracht: "Ik ben boos". De 
beroepskracht vraagt op wie het kind boos is en waarom. Het kind reageert dat hij boos is op zijn 
zus. Hij wil niet zeggen hoe dat komt. De beroepskracht vraagt aan het kind of zij het kind kan 
helpen met oplossen. Het kind wil dat niet en hij wil ook niet zeggen hoe hij zelf denkt de ruzie op 
te gaan lossen. Het kind wil helemaal niets. De beroepskracht reageert sensitief. Zij laat actief 
merken dat zij het kind begrijpt en vraagt: "Moet ik je verder even met rust laten?". "Ja", zegt het 
kind. De beroepskracht die naast het kind was gaan zitten staat op en gaat bij andere kinderen 
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kijken. Terwijl de beroepskracht gesprekjes voert met andere kinderen, houdt zij intussen het kind 
in de gaten. Het kind blijft nog even zitten en gaat daarna met andere kinderen spelen. De 
beroepskracht respecteert de wens van het kind en komt niet meer op het voorval terug.   
  
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) 
 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de 
beroepskracht vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij 
zelf pakken. De kinderen kennen de afspraken hierover. 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich 
uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen. 
 
Bijvoorbeeld bij binnenkomst mogen de kinderen vrij buitenspelen. Een paar kinderen hebben in de 
natuurtuin een hut gemaakt. Andere kinderen spelen op de schommels. Het is mooi weer en een 
kind wil buiten een spel doen. Het kind vraagt aan de beroepskracht of zij een spel mag pakken. 
De beroepskracht vindt dat goed en zegt: "Zullen we dan eerst even de lange tafel buiten zetten?". 
Andere kinderen reageren enthousiast en helpen mee om een tafel en krukken buiten te zetten. 
Een kind pakt een spel 'Doolhof' en een ander kind pakt een spel 'Wat jij niet ziet'. Samen met de 
beroepskracht gaan de kinderen aan tafel zitten of staan om de spellen te spelen. "Juf, mag ik 
meedoen", vraagt een van de kinderen. "Ja hoor", reageert de beroepskracht, "Kom er maar bij". 
 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van de kinderen te 
verbreden. 
 
Bijvoorbeeld in de natuurtuin staan een paar brandnetels. Een kind heeft zich aan een brandnetel 
bezeerd. De beroepskracht vraagt aan het kind waar hij zich bezeerd heeft. Het kind laat zijn hand 
zien en wrijft over de pijnlijke plek. De beroepskracht legt uit dat hij zich bezeerd heeft aan een 
brandnetel. De beroepskracht vraagt het kind of hij weet welke plant een brandnetel is. Het kind 
wijst een distel aan. De beroepskracht zegt: "Dit is een distel, die prikt ook, maar kijk eens, dit is 
een brandnetel. Deze heeft jou geprikt". De beroepskracht laat aan het kind zien welke plant de 
brandnetel is. Daarna vraagt ze of het kind een zalfje wil op de pijnlijke plek. Dat wil het kind wel. 
De beroepskracht loopt samen met het kind naar binnen en smeert zalf tegen brandnetelprik op de 
hand van het kind. 
 
Het bevorderen 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) 
  
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. 
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent, in 
gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. De 
beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen.  
 
Bijvoorbeeld de beroepskracht doet samen met de kinderen een spel. Als een kind vraagt of hij 
mee mag doen, legt de beroepskracht nog eens uit wat de bedoeling is: "Kijk, jij doet een 
blinddoek om en tekent wat op dit papier. Wij moeten raden wat jij tekent". De kinderen laten zich 
door de beroepskracht enthousiasmeren. Samen raden ze wat het kind getekend heeft. "Moeilijk is 
het he jongens", zegt de beroepskracht. De kinderen hebben zichtbaar pret. Twee kinderen die niet 
met het spel meespelen, spelen samen op de schommel. De beroepskracht heeft ook oog voor 
deze kinderen en laat ze rustig spelen. 
 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bijv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 
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Bijvoorbeeld de kinderen hebben gevraagd of de beroepskracht hun wil schminken. De 
beroepskracht vindt dat een leuk idee. De kinderen helpen om de spulletjes klaar te zetten. Om de 
beurt mogen zij voor de beroepskracht in een stoel plaatsnemen. De kinderen mogen zelf 
verzinnen hoe zij geschminkt willen worden. De kinderen helpen elkaar om ideeën te verzinnen. De 
beroepskracht betrekt wachtende kinderen erbij door aan hun aanwijzingen te vragen te vragen. 
Zo vraagt ze bijvoorbeeld welke kleur het beste zal zijn, of de lijntjes dunner of dikker moeten, of 
er voldoende schmink op zit en hoe ze het resultaat vinden. 
 
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) 
  
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 
consequent toe. 
 
Bijvoorbeeld tijdens het fruit eten voeren de beroepskrachten gesprekjes met kinderen. Een kind 
zegt iets terwijl hij net een hap van zijn appel genomen heeft. De beroepskracht reageert hierop: 
"Eerst even je mond leeg eten, dan mag je daarna wat zeggen".  
"Alsjeblieft", zegt de beroepskracht als ze de schaal met fruit doorschuift aan een kind. Het kind 
reageert niet. De beroepskracht legt aan het kind uit dat het beleefd is als het kind "dank je wel" 
zegt. Een ander kind hangt over zijn stoel. De beroepskracht zegt: "Ga jij eens op je billen zitten, 
straks val je nog". 
 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten en bij het 
aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
Ook in de omgang met andere volwassenen. 
 
Bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen zegt een kind tegen de inspecteur: "Wie ben jij". De 
beroepskracht hoort dit en reageert: "Als je iemand ziet staan die jij niet kent, dan is het netter om 
te zeggen 'hoe heet u'. Dat mag je zomaar vragen. Als je een volwassene niet kent zeg je 'u', zo 
hoort dat". "Nee", zegt het kind en loopt weg. Een ander kind zegt dat hij dat wel weet. "Goed zo, 
weet jij dat wel", zegt de beroepskracht. "Heel goed, en als je iemand wel kent?" vraagt de 
beroepskracht. "Dan zeg je zijn naam", zegt het kind. "Goed zo topper, geef mij maar een high 
five", zegt de beroepskracht terwijl zij haar hand opsteekt om een high five te ontvangen. 
 
 
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. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Huisregels/groepsregels 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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

Opleidingseisen 

De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker(s) beschikken over een 
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang. 
  
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 

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

Beroepskracht-kindratio 
Op basis van een steekproef van de periode 2 september 2019 tot en met 10 september 2019, is 
de verhouding tussen het ingezette aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen per groep 
voldoende conform het besluit Kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels. 
 
 
Groep Datum 

 
Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

1 2 september  4-12 jaar 12 2 2 
1 3 september 4-12 jaar 11 1 2 
1 4 september 4-12 jaar 10 1 2 
1 5 september 4-12 jaar 10 1 2 
1 6 september 4-12 jaar 11 1 2 
1 9 september 4-12 jaar 15 2 2 
1 10 september 4-12 jaar 15 2 2 

 
 
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Op schooldagen kan een halfuur worden afgeweken, mits minimaal de helft van het minimale 
aantal beroepskrachten aanwezig is. Op deze locatie wordt niet afgeweken. 
 
Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid 
De organisatie voert een opendeurenbeleid. Hierbij blijft het aantal ingezette beroepskrachten 
ongewijzigd. Ook als de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, blijft het aantal ingezette 
beroepskrachten van kracht. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in groepen 
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een basisgroep is een vaste 
groep kinderen. Op Yes! Kinderopvang Perkstraat BSO worden de kinderen opgevangen in vaste 
groepen. Elk kind wordt opgevangen in één basisgroep. Omvang en samenstelling van de 
basisgroepen voldoen aan de voorschriften. De volgende basisgroepen zijn aanwezig: 
 
Groep Leeftijden Maximale grootte Aanwezig kindaantal 
1 4-12 jaar 20 15 
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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. 
 
 
Conclusie 
Door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige omgeving. Er is 
voldoende waarborging voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief van het kind. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Plaatsingsoverzicht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

 
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet 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; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 
de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Perkstraat BSO 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830859 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

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 : 10-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 23-09-2019 
Zienswijze houder : 07-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 09-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
 
 
 
 


