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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. 
 
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 
 Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, roosters- en planningslijsten, de 

beroepskwalificaties, VE-certificaten, EHBO-certificaten, het opleidingsplan en de meldcode 
kindermishandeling. 

 De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd. 
 Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook 

heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang. 
 
De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden 
beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 
getoetste voorwaarden zit achterin het rapport. 
 

Beschouwing 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG te Zwijndrecht (KDV) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. 
Yes! Kinderopvang biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Yes! Kinderopvang Emmastraat 
PSG te Zwijndrecht (KDV) is sinds 6 september 2012 met 15 kindplaatsen opgenomen in het 
Landelijk Register Kinderopvang. 
De huidige situatie is dat er kinderen worden opgevangen in één basisgroep van maximaal 15 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De locatie Emmastraat PSG is gevestigd in de basisschool De 
Toermalijn. 
 
Inspectiehistorie 
Op 17 december 2018 heeft een onaangekondigde jaarlijkse inspectie plaatsgevonden, 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. 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Op 15 oktober 2019 heeft er een onaangekondigde jaarlijkse inspectie plaatsgevonden, waarbij de 
pedagogische praktijk, personeel en groepen, stabiliteit op de groepen, de inzet van de 
pedagogische coach en het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn onderzocht. 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Conclusies inspectie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen.  
  
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 
een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 
op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 
kinderen. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  

Pedagogisch beleid 

Yes! Kinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de locatie 
Emmastraat PSG (KDV) een pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat. 
 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid. 
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten op Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG volgens 
het pedagogisch beleid werken. 
 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische 
observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen. 
 
Hieronder zijn 2 basisdoelen beschreven. 
 
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 
verschillende momenten: Tijdens het vrij spelen binnen, de kring, een eet- en drinkmoment en het 
buitenspelen. De beschrijvingen hier onder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 
 
  
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 zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 
volgende voorbeelden: 
 
 Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen.  
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Na het vrij spel gaan de kinderen in de kring zitten. Nadat alle kinderen zijn begroet, wordt 
besproken dat het dinsdagochtend is, welke datum het is en wat voor weer het vandaag is. De 
kinderen mogen plaatjes die bij de dag, datum en het weer passen om de beurt ophangen. Aan de 
hand van de dagritmekaarten neemt de beroepskracht met de kinderen door wat ze tot dan toe 
allemaal gedaan hebben. De beroepskracht laat de kinderen vertellen welke activiteiten er verder 
op het programma staan. 
   
 De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat 
nodig heeft. 
   

Tijdens de kring ziet de beroepskracht een kind ongemakkelijk op een stoel zitten. De 
beroepskracht zegt: "Zal ik voor jou een kleine stoel pakken, dan kan je beter met je voeten bij de 
grond". Het kind knikt van "Ja" en de beroepskracht pakt een kleine stoel, waar het kind beter op 
kan zitten. De beroepskracht ziet een ander kind met een stoel sjouwen, terwijl er nog een stoel in 
de kring staat die vrij is. De beroepskracht reageert: "Wil jij graag de rode stoel? Dat is goed hoor. 
Wacht maar even, dan help ik je". Aan het einde van de kring geeft de beroepskracht een 
compliment: "Jullie hebben netjes meegedaan, heel knap!"  
 
Tijdens het vrij spelen loopt er een kind met een boekje naar de beroepskracht toe. De 
beroepskracht zegt: "Wil je samen met mij een boekje lezen? Wat gezellig. Kom dan gaan we er 
even bij zitten". Waarna het kind naast de beroepskracht gaat zitten. Samen lezen ze een boekje 
over een beer. Tijdens het voorlezen komt een ander kind op 1 schoen naar de beroepskracht toe. 
"Wat is er gebeurd", reageert de beroepskracht, "Is je schoen uit? Zal ik je even helpen om hem 
weer aan te trekken?". De beroepskracht helpt het kind met zijn schoen en gaat dan weer verder 
met het voorlezen van het verhaaltje over de beer. Kinderen die intussen aangesloten zijn, mogen 
er allemaal bij. Zij luisteren mee naar het verhaal. 
 
 
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) 
 
De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen. 
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 
 De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.De 
beroepskrachten plannen 'speelwerkactiviteiten' met een doel. Er is aandacht voor en overleg 
over kwaliteit en niveau van spel, zowel op groepsniveau als voor individuele kinderen. 

 
De beroepskrachten hebben twee activiteiten georganiseerd, waarvoor de kinderen in twee 
groepen verdeeld worden. Na de activiteit worden de groepjes gewisseld, zodat alle kinderen aan 
beide activiteiten deel kunnen nemen. Eén beroepskracht leest het boek 'Dikkie Dik winterbibbers' 
voor aan één groepje kinderen. Door gerichte vragen te stellen betrekt de beroepskracht de 
kinderen bij het verhaal. In het andere groepje krijgen de kinderen allemaal een gelamineerde 
plaat van een sneeuwpop. Op iedere plaat staat een cijfer. De kinderen mogen net zoveel knopen 
op de plaat leggen, als het cijfer aangeeft. De beroepskracht helpt de kinderen: "Zullen we jouw 
knopen samen tellen?". En tegen de andere kinderen: "Tellen jullie mee?". Eén kind wil niet 
meedoen. De beroepskracht vraagt of het kind een boekje wil. Het kind knikt wel van ja, maar 
zodra het kind het boekje heeft, wil het kind toch meedoen met de knopen. De beroepskracht 
reageert begripvol: "Wil je toch knopen tellen? Zullen we het samen doen?". 
 
 De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden 
intussen contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind 
hieronder lijdt. 

 
Het thema op de groep is 'Winter'. Er is een thematafel met warme laarzen en kleding. De 
bijpassende woordkaarten hangen op de kast. Een kind loopt tijdens het vrij spelen binnen naar de 



6 van 19 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-01-2020 

Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG te ZWIJNDRECHT 

beroepskracht toe. Het kind zegt dat het buiten erg koud is. De beroepskracht reageert en zegt: 
"Ja he, heb jij ook een warme jas aangedaan vanmorgen?". Het kind knikt en zegt: "En een sjaal". 
Waarna de beroepskracht samen met het kind een gesprekje voert over de winter en lekkere 
warme kleding. Andere kinderen  spelen rustig door. Twee kinderen klimmen op een rek voor 
verkleedkleren. De beroepskracht zegt: "Kom daar maar van af. Straks vallen jullie en dan doe je 
je pijn". Als de kinderen van het rek afgaan, hervat de beroepskracht haar gesprek met het kind. 
 

Voorschoolse educatie 

De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE). 
 
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 
 
Aanbod VE 
Op KDV Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG werken de beroepskrachten met het VE programma; 
'Uk & Puk'. De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een 
gestructureerde manier. Hierbij besteden zij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: 
Taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op KDV Yes! Kinderopvang 
Emmastraat PSG bieden de beroepskrachten per week minimaal 10 uur aan activiteiten aan, 
gericht op het stimuleren van deze vier ontwikkelingsgebieden. 
 
Pedagogisch beleidsplan 
KDV Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG beschikt over een beleidsplan. Het pedagogisch 
beleidsplan van KDV Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG voldoet aan de wettelijke voorwaarden 
voor VE. De houder beschrijft op een duidelijke manier de invulling van: 
 De visie op de voorschoolse educatie. Daarbij is duidelijk hoe deze visie is te herkennen in het 

aanbod van activiteiten. 
 De manier waarop beroepskrachten de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren op het 

gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 De manier waarop de beroepskrachten de ontwikkeling van de peuters volgen. 
 De manier waarop de beroepskrachten het aanbod van voorschoolse educatie afstemmen op 

het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 De manier waarop de houder ouders betrekt bij het stimuleren van de ontwikkeling van de 

kinderen. 
 De inrichting van de ruimte waarin de houder de voorschoolse educatie aanbiedt. Daarbij is 

ook duidelijk hoe de beroepskrachten passend materiaal voor voorschoolse educatie 
aanbieden. 

 De manier waarop beroepskrachten zorgen voor een zorgvuldige overgang van het kind van de 
voor- naar vroegschoolse educatie. 

 De manier waarop de houder zorgt voor een inhoudelijke aansluiting tussen de voor- en 
vroegschoolse educatie.   

 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV Yes! Kinderopvang Emmastraat 
PSG volgens het pedagogisch beleidsplan werken op het gebied van VE. Dit blijkt uit de volgende 
voorbeelden:   
 De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van het kind. Yes! Kinderopvang beschrijft in zijn 

beleid: 'Voor de pedagogisch medewerker is opbrengstgericht werken een werkwijze om te 
bepalen wat zij de kinderen moeten bijbrengen en op welke behoeften van de groep en het 
individuele kind de begeleiding wordt afgestemd'. In een gesprek geeft de beroepskracht aan 
dat de kinderen geobserveerd worden om te zien waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Aan 
de hand hiervan kan bepaald worden welke spelactiviteiten een kind nodig heeft. De 
beroepskracht laat in een gesprek, aan de hand van het kindvolgsysteem KIJK!, aan de 
toezichthouder zien hoe het aanbod van individuele kinderen wordt aangepast op de behoeftes 
van de kinderen.   

 De manier waarop de houder ouders betrekt bij het stimuleren van de ontwikkeling van de 
kinderen. Yes! Kinderopvang beschrijft in zijn beleid: - ouders worden op de hoogte gehouden 
over de ontwikkeling van hun kinderen door een dagelijkse inhoudelijke overdracht. 1 x per 
jaar wordt een registratie ingevuld over de ontwikkeling van het kind en rond deze tijd vind er 
een uitgebreidere inhoudelijke overdracht plaats. - De medewerkers hebben 1 keer per jaar 
ruimte in hun groepsoverleg om de ouderbetrokkenheid op locatie te bespreken. Vanuit hier 
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wordt bepaald of er eventueel een inhoudelijke bijeenkomst nodig is over het bevorderen van 
de ouderbetrokkenheid of welke activiteiten er ingezet kunnen worden om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten.- Jaarlijks vind er minimaal 1 ouderactiviteit plaats. 
Bijvoorbeeld bij de afsluiting van een thema. De beroepskrachten geven in een gesprek met de 
toezichthouder aan dat er van elk kind met een VE-indicatie er een warme overdracht 
plaatsvindt naar de basisschool. De kindgegevens worden overgedragen in een persoonlijk 
gesprek. KDV Emmastraat PSG is gevestigd in de basisschool de Toermalijn. De basisschool 
hanteert hetzelfde programma en kent dezelfde thema's, zodat er zoveel mogelijk een 
doorgaande ontwikkellijn wordt gerealiseerd. Momenteel wordt het thema 'Winter' behandeld. 
 

Beroepskracht-kindratio en groepsgrootte 
De houder voldoet aan de voorwaarde voor de maximale groepsgrootte. De stamgroep bestaat uit 
maximaal vijftien aanwezige kinderen. 
 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het aantal aanwezige 
kinderen voldoet aan de wettelijke voorwaarde. Er is minimaal één beroepskracht voorschoolse 
educatie per acht kinderen. Tijdens het inspectiebezoek worden er 10 kinderen opgevangen door 2 
beroepskrachten voorschoolse educatie. 
 
VE kwalificatie-eisen beroepskrachten 
De aanwezige beroepskrachten hebben een geschikte beroepskwalificatie volgens de meest recente 
CAO kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
  
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een bewijs dat zij een scholing, met goed 
gevolg, hebben afgerond voor kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie. 
Uit de certificaten/diploma's blijkt dat de beroepskrachten taalniveau 3F hebben op de onderdelen 
'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 
 
Opleidingsplan 
KDV Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG heeft een opleidingsplan voor 2020. Hierin staat duidelijk 
en toetsbaar op welke manier de houder de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskrachten VE onderhoudt. 
 
De houder voert het opleidingsplan uit in de praktijk. 
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 afgelopen jaar (2019) 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. 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. Schouten, locatiemanager) 
 Interview (de beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 
 Huisregels/groepsregels 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
  
De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in het personenregister kinderopvang. Alle 
beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft mee genomen staan ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 
kinderopvangorganisatie. De pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers heeft de toezichthouder 
ook mee genomen in de steekproef. Uit de steekproef blijkt dat zij staan ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
  
De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers hebben een geschikt 
diploma volgens de geldende cao kinderopvang. 
 
 

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

De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten op 
kindercentrum Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG (KDV). 
 
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 
 
Beroepskracht-kindratio 
De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de 
beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de 
observatie. 
  
Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 
 
Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 
1 2-4 jaar 10 2 2 

 
 
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG (KDV) worden de kinderen opgevangen in een vaste groep. 
Elk kind wordt opgevangen in één stamgroep. De volgende groep is aanwezig: 
 
Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 
1 2-4 jaar 10 15 

 
Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG is 4 ochtenden (behalve de woensdagochtend) geopend van 
8.30-12.30 uur. Iedere ochtend werken twee vaste beroepskrachten.  
 
Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten 
hieraan zijn toegewezen. De organisatie informeert de ouders en kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. Schouten, locatiemanager) 
 Interview (de beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 
 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Inhoud meldcode 
Yes! Kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld. In de meldcode staat in 
stappen aangegeven hoe personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
omgaan. De organisatie gebruikt het model van de Brancheorganisatie kinderopvang. 
  
De meldcode bevat een afwegingskader. Het afwegingskader is een kader dat het mogelijk maakt 
om te beoordelen of er sprake is van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling of een 
vermoeden daarvan. Hierdoor kan personeel beslissen of zij een melding moeten doen. 
  
Stappenplan 
In de meldcode staat een stappenplan. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Het stappenplan beschrijft de functies van de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het 
uitvoeren van de stappen. 
  
De meldcode is digitaal op de locatie beschikbaar. 
  
Bevordering van kennis en gebruik 
De houder heeft kennis en gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit een gesprek met de 
vaste beroepskracht. Uit het gesprek blijkt dat de locatiemanager kennis en gebruik van de 
meldcode bevordert door kennisoverdracht tijdens werkoverleg. 
 
Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling 
De houder heeft kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de beroepskrachten  
bevorderd: 
 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. 

 
Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij daarvan voldoende op de hoogte is. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. Schouten, locatiemanager) 
 Interview (de beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 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 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) 

 

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) 

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) 



13 van 19 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-01-2020 

Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG 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 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 



15 van 19 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-01-2020 

Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG te ZWIJNDRECHT 

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) 

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 1.48d lid 3 en 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. 
 

(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 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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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) 
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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) 

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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Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG te ZWIJNDRECHT 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830948 
Aantal kindplaatsen : 15 
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 B.V. 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 50627856 
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 : 21-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 03-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 04-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 25-02-2020 
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Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG te ZWIJNDRECHT 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
 
 
 
 


