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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het jaarlijks onderzoek 

en incidenteel onderzoek niet voldeden. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar de personeelsroosters- en presentielijsten, de 

beroepskwalificaties, 3F en VE-certificaten, EHBO-certificaten en het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

• Een bezoek aan de locatie. Daar heeft de toezichthouder gekeken of de beroepskrachten 

handelen volgens het beleid. 

• Een gesprek met de beroepskrachten en de locatiemanager. 

• Onderzoek naar de kennis van de beroepskrachten over het beleid. 

 

De toezichthouder geeft in elk hoofdstuk een beschrijving van de beoordeelde voorwaarden. In de 

inleiding van elk hoofdstuk staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

beoordeelde voorwaarden zit achter in het rapport. 

Beschouwing 

Eindconclusie 

De toezichthouder concludeert dat de houder tijdens het nader onderzoek voldoet aan de 

beoordeelde voorwaarden. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Sportlaan te Heerjansdam maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. Yes! 

Kinderopvang biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes 

Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. 

 

Iedere locatie wordt aangestuurd door een locatiemanager. De locatiemanagers zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van het locatiebeleid. De manager kinderopvang en pedagogiek 

geeft leiding aan de locatiemanagers. De pedagogisch beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor 

het pedagogisch beleid van Yes! Kinderopvang. Aan iedere locatie is ook een pedagogisch coach 

verbonden die het team op pedagogisch gebied ondersteunt. 

 

KDV Sportlaan is sinds 1 mei 2013 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie 

staat geregistreerd met 78 kindplaatsen. KDV Sportlaan is gevestigd in een schoolgebouw met 

basisschool de Rank en de Koningin Julianaschool. In beide scholen is een peuterspeelgroep 

gevestigd voor kinderen van 2-4 jaar. Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen gedeelte in het 

gebouw. Tevens wordt er in het gebouw Buitenschoolse opvang aangeboden. 

 

Het KDV bestaat uit drie stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De stamgroepen 

hebben eigen vaste groepsruimtes. Er worden per stamgroep maximaal 16 kinderen opgevangen. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Op 8 januari 2020 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed 

aan de beoordeelde voorwaarden. 

 

Door de coronacrisis zijn in 2021 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op KDV Sportlaan heeft 

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2021. 

 

Op 31 januari 2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De toezichthouder 

constateerde 2 tekortkomingen. Namelijk: 

 

• Er werd niet voldaan aan de verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse 

educatie en het aantal aanwezige kinderen. 

• 1 beroepskracht beschikte niet over een geldig 3F certificaat ten aanzien van de onderdelen 

'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder ook op 5 voorwaarden herstelaanbod gedaan. De houder 

voldeed na herstelaanbod aan deze voorwaarden. Het herstelaanbod richtte zich op de volgende 

onderwerpen: 

 

• De beschrijving van de werkwijze van de stamgroepen in het pedagogisch beleid. 

• Een concrete beschrijving in het pedagogisch beleid van de tijden waarop er minder 

beroepskrachten worden ingezet. En de tijden waarop er niet wordt afgeweken. 

• De berekening van de minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

• De beschrijving van grote risico's ten aanzien van gezondheid in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

• De beschrijving van de maatregelen voor de grote risico's ten aanzien van gezondheid in het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Op 25 april 2022 heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd. Op 4 april 2022 

heeft een incident plaatsgevonden. Er is een baby alleen op de locatie achtergebleven. Het kind lag 

te slapen en de beroepskrachten hebben het pand verlaten. De ouders hebben hun kind slapend 

gevonden in bed in de slaapkamer. 

 

De toezichthouder constateerde tijdens dit onderzoek 3 tekortkomingen. Namelijk: 

• Ten tijde van het incident werd er niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

• De beroepskrachten hebben niet gehandeld volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid ten 

aanzien van de speerpunten: 'haal- en brengbeleid' en 'veilig slapen'. 

• Ten tijde van het incident was er geen volwassene, met een geldig EHBO-certificaat, op de 

locatie aanwezig. 

 

De toezichthouder heeft zich bij dit onderzoek gericht op de situatie ten tijde van het incident. Wel 

heeft de toezichthouder de situatie vlak voor en na het incident ook meegenomen tijdens dit 

onderzoek. Er werd alleen ten tijde van het incident niet voldaan aan de beoordeelde voorwaarden.  

 

Het beleid van de houder voldeed tijdens dit onderzoek aan de getoetste kwaliteitseisen. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

De gemeente Zwijndrecht heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Het 

onderzoek heeft zich gericht op de tekortkomingen uit het: 

 

• Jaarlijks onderzoek van 31 januari 2022. 

• Incidenteel onderzoek van 25 april 2022. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden. De tekortkomingen uit beide onderzoeken 

zijn hersteld. De toezichthouder heeft een documentenonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er 

voldoende gekwalificeerde beroepskrachten (voorschoolse educatie) worden ingezet. Daarnaast 

zorgt de houder ervoor dat er ten alle tijde iemand aanwezig is met een geldig EHBO-certificaat. 

 

Ook heeft de toezichthouder een bezoek gebracht aan de locatie op 2 september 2022. De 

beroepskrachten handelen in de praktijk volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uit een 

gesprek met de beroepskrachten blijkt ook dat zij beschikken over voldoende kennis van de 

afspraken en maatregelen die gelden voor deze locatie. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• Voorschoolse educatie 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Voorschoolse educatie 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE). Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten VE en het aantal aanwezige kinderen voldoet 

aan de beoordeelde voorwaarde. De houder zet voldoende gekwalificeerde beroepskrachten VE in. 

Er is minimaal 1 beroepskracht VE per 8 kinderen aanwezig. 

 

Dit blijkt uit een steekproef in de presentielijsten en personeelsroosters. De toezichthouder heeft 

een steekproef uitgevoerd over de periode week 27 en week 34, 2022. 

 

3F kwalificatie-eisen beroepskrachten 

Uit de certificaten en diploma's blijkt dat de beroepskrachten taalniveau 3F hebben op de 

onderdelen 'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 

 

De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd over de periode week 27 en week 34, 2022. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (week 27 en 34, 2022) 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (week 27 en 34, 2022) 

• Personeelsrooster (week 27 en 34, 2022) 

• Presentielijsten (week 27 en 34, 2022) 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie (week 27 en 34, 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

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

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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

stagiaires 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder 

staat per onderdeel beschreven waar de houder aan voldoet. 

 

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht-kindratio voldoet. Er worden voldoende beroepskrachten ingezet. Dit blijkt uit 

een steekproef in de presentielijsten en personeelsroosters. De toezichthouder heeft een 

steekproef uitgevoerd over de periode week 27 en 34, 2022. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 

• Presentielijsten (week 27 en 34, 2022) 

• Personeelsrooster (week 27 en 34, 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Uitvoering in praktijk 

KDV Sportlaan heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Op deze locatie werken de 

beroepskrachten volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De toezichthouder heeft dit 

beoordeeld aan de hand van speerpunten. Tijdens het inspectiebezoek op 2 september 2022 heeft 

de toezichthouder de speerpunten: ‘haal- en brengbeleid’ en ‘veilig slapen’ beoordeeld.  

 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens 

de beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook heeft de toezichthouder de 

beroepskrachten van de dagopvang een aantal vragen gesteld over deze onderwerpen.  

De beroepskrachten hebben tijdens dit gesprek de afspraken en maatregelen genoemd zoals 

beschreven in het beleid. 

 

EHBO 

Op de locatie is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige kwalificatie voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit een steekproef in de presentielijsten en EHBO-

certificaten. De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd over de periode week 27 en 34, 

2022.   
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie (2 september 2022) 

• EHBO certificaten (steekproef week 27 en 34, 2022) 

• Protocol (beleid veilig slapen) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid Veiligheid & Gezondheid Sportlaan 2022) 

• Huisregels/groepsregels (taken afsluiten groep en locatie 2022) 

• Personeelsrooster (week 27 en 34, 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Sportlaan 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035386452 

Aantal kindplaatsen : 78 

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 Heerjansdam. 

Adres houder : Uilenvliet 39 

Postcode en plaats : 3333 BS Zwijndrecht 

KvK nummer : 24406674 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. Stoel 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwijndrecht 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 3330 AA ZWIJNDRECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 19-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2022 

 

 

 

 

 

 


