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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
De Rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra. Deze kwaliteitseisen worden 
jaarlijks getoetst door de GGD. In het reguliere onderzoek wordt elk kindercentrum tenminste 
getoetst op de pedagogische praktijk, aanwezigheid en inzet van gekwalificeerde beroepskrachten 
en of de opvang plaatsvindt in vaste groepen. Ten behoeve van dit jaarlijkse onderzoek zijn de 
groepen bezocht door de toezichthouder. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Yes! Kinderopvang Emmastraat 9 B (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 
9B (KDV) is sinds juli 2015 met 16 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen. Het kinderdagverblijf is samen met de buitenschoolse opvang gevestigd op 
een eigen locatie. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In november 2015; een inspectie binnen 3 maanden na registratie: er zijn geen overtredingen 
geconstateerd. 
In augustus 2016; een inspectie gericht op een volledig onderzoek op de voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang: er is een overtreding geconstateerd betreffende het instellen van een 
oudercommissie. 
  
Huidige inspectie 
De jaarlijkse inspectie van Yes! Kinderopvang Emmastraat 9 B is uitgevoerd in de maand augustus 
2017. Het betreft een onaangekondigde inspectie en heeft zich gericht op de kernzaken uit de wet- 
en regelgeving. 
  
De opvang verloopt ontspannen met aandacht voor de opgevangen kinderen. De groepsruimte is 
voorzien van een passende inrichting en biedt verschillende spelmogelijkheden. De pedagogische 
observatie heeft plaatsgevonden op de groep tijdens het eet- en drinkmoment, 
verzorgingsmomenten en momenten van vrijspelen binnen. Tijdens de observatie wordt gezien dat 
de beroepskrachten gericht zijn op de vier ontwikkelingsgebieden. De sfeer is prettig en de 
kinderen krijgen de mogelijkheid om te ontdekken via vrij spel. De beroepskrachten staan open 
voor vragen en reageren positief op initiatieven van de kinderen. De beroepskrachten zijn 
bekwaam en zorgzaam. 
  
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop het kinderdagverblijf getoetst is. 
Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. Aan alle getoetste 
voorwaarden is voldaan. 
  
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Achterin het rapport is de volledige itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Pedagogische praktijk 

De Wet kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 
pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 
overgedragen. 
  
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de 
observatie op de groep. De pedagogische observatie heeft op de groep plaatsgevonden tijdens het 
eet- en drinkmoment, verzorgingsmomenten en momenten van vrijspelen binnen. Ook is er 
gesproken met de beroepskrachten. 
  
Yes! Kinderopvang heeft de vier opvoedingsdoelen (het waarborgen van de emotionele veiligheid, 
de persoonlijke- en sociale competenties, en de normen en waarden) verwerkt in de pedagogische 
cirkel waarbij ze het kind centraal stellen. Een poster van de pedagogische cirkel hangt in het 
lokaal op, waar de groep opgevangen wordt.  
  
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet 
Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen. Ter illustratie van de 
bevindingen worden deze competenties hieronder toegelicht met een voorbeeld. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.  
De tafel is gedekt voor de broodmaaltijd. De grotere kinderen zitten op een stoel, de kleintjes in 
een kinderstoel. De beroepskrachten maken brood en crackers klaar voor de kinderen. De 
beroepskrachten vragen aan de kinderen wat zij op hun boterham willen. De kinderen mogen zelf 
kiezen. Als de keuze van een kind wat langer duurt helpt de beroepskracht door mogelijkheden te 
benoemen: "Wil je jam op je boterham of liever worst, kaas of appelstroop?". Het duurt nog even 
voordat het kind een keuze maakt. De beroepskracht zegt: "Dat is best lastig kiezen he". De 
beroepskracht wacht geduldig af tot het kind een keuze gemaakt heeft. De beroepskrachten geven 
het goede voorbeeld door "alsjeblieft" en "dank je wel" te zeggen. Als een kind "melk" 
roept. Spreekt de beroepskracht het kind rustig aan en zegt: "Dan zeg je: mag ik alsjeblieft nog 
een beetje melk". De beroepskracht haalt een jonger kind uit de kinderstoel en neemt hem op 
schoot. De beroepskracht geeft het kind een flesje melk. Als de andere beroepskracht van tafel 
loopt om iets te pakken, begint een kind te huilen. De beroepskracht zegt: "ze komt zo terug 
hoor". Dat is zo, en het kind stopt meteen met huilen als hij de beroepskracht weer ziet. 
De beroepskrachten weten wat kinderen aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten 
daar in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de 
kinderen. 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
Er worden gesprekjes gevoerd aan tafel. Er is een baby die aan het wennen is en in een 
kinderwagen ligt te slapen. Een kind aan tafel vertelt dat zijn moeder ook een baby vastgehouden 
heeft. De beroepskracht reageert empathisch. Als de beroepskracht een kind ziet geeuwen vraagt 
ze: "Ben je soms een beetje moe? Nee? O, jij wel?", waarna de beroepskracht aangeeft wanneer 
de kinderen mogen gaan slapen. Namelijk na het danken, gezichten afdoen, handen wassen en 
verschonen. Sommige kinderen worden naar bed gebracht. De andere kinderen gaan spelen terwijl 
de beroepskrachten de spullen opruimen van de maaltijd. Ondertussen houden de beroepskrachten 
contact met de kinderen. 
  
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
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De baby die aan het wennen is wordt door vader opgehaald. De beroepskracht vertelt dat de baby 
lang geslapen heeft, net verschoond is en daarna in de box heeft liggen kijken en spelen. 
  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
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. 
Na het eten mogen de kinderen vrij spelen. Als één kind wil puzzelen, willen drie andere kinderen 
ook puzzelen. De beroepskracht vindt dat goed. "Welke puzzel wil jij?" vraagt de beroepskracht. De 
beroepskracht helpt door de mogelijkheden op te noemen.  
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. Bijvoorbeeld één kind geeft aan dat de puzzel moeilijk is. De beroepskracht 
komt bij het kind kijken en helpt om de puzzelstukjes uit te zoeken van vier puzzels die in één 
doos zitten. "Is de puzzel moeilijk? Dat geeft niet. Probeer het maar en wat niet lukt doen we 
strakjes samen, goed?".  
Als het niet lukt worden de kinderen geholpen. De kinderen krijgen complimentjes als ze het zelf 
proberen. "Jullie zijn wel knap hoor met al die moeilijke puzzels". 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Andere kinderen spelen met een houten treinbaan en een autogarage met auto's. Op de grond is 
een afgeschermde ruimte waarin een kind met divers speelgoed speelt, er is onder andere een 
poppen- en keukenhoek en een houten speelgoedboot.  
  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. 
Een kindje vertelt dat hij thuis een nieuwe tablet gekregen heeft. De beroepskracht is 
geïnteresseerd en vraagt of het kind de tablet voor spelletjes gebruikt. Het kind vertelt hierover en 
andere kinderen dragen bij in het gesprek of worden betrokken. 
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). 
Twee kinderen spelen met een houten treinbaan. Een kind pakt een treintje van een ander kind af 
en gooit het treintje weg. Het andere kind gaat huilen. De beroepskracht grijpt in. "Mag dit?", 
vraagt de beroepskracht aan het kind dat de trein weggegooid heeft. "Nee, dat mag niet". De 
beroepskracht legt aan het kind uit wat er kan gebeuren als de trein door het lokaal gegooid wordt. 
Tegen het andere kind zegt de beroepskracht "Weet jij nog wat  wij af hebben gesproken? Als 
iemand iets van jou afpakt, mag jij het tegen de juf zeggen". Waarna de kinderen weer samen 
verder spelen. De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes 
aan. Zij helpen de kinderen om contact met elkaar te maken. 
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 
individuele kind. 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. 
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Spelenderwijs leren kinderen bij het kinderdagverblijf dat er afspraken en regels zijn. Zo leren ze 
dat ze rekening moeten houden met anderen, lief zijn voor elkaar, luisteren naar de beroepskracht, 
wachten op hun beurt, etc. Tevens leren ze dat sommige afspraken er zijn omdat het beter is voor 
hun welzijn, zoals het wassen van handen na een bezoek aan het toilet. Verder zijn er afspraken 
die belangrijk zijn vanwege het groepsgebeuren, zoals aan tafel blijven zitten tijdens het eten, op 
je beurt wachten, speelgoed delen, etc. 
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De kinderen die klaar zijn met eten wachten aan tafel tot de andere kinderen ook klaar zijn. 
Sommige kinderen kunnen dat niet goed en willen van tafel lopen. Als de beroepskracht herhaalt 
dat ze moeten blijven zitten, luisteren de kinderen en blijven ze aan tafel zitten. 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
  
  
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op kinderdagverblijf Emmastraat 9B is voldoende aandacht voor het bieden 
van emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht 
van waarden en normen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn na de inspectie 
nagestuurd aan de inspecteur. De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 
afgegeven en bevatten de juiste screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de 
kinderopvang. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet 
kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn na de inspectie nagestuurd aan de 
inspecteur. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 

Op kinderdagverblijf Emmastraat 9B vindt de opvang plaats in 1 stamgroep van maximaal 16 
kinderen. Het is een verticale groep voor kinderen van 0 – 4 jaar. 
  
Tijdens het inspectiebezoek zijn er 9 kinderen aanwezig, waaronder één kindje dat aan het wennen 
is. Er zijn 2 beroepskrachten. 
  
De ouders weten op welke dag wie verantwoordelijk is voor de begeleiding van hun kind. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste gezichten waarvan dagelijks tenminste één werkzaam is op 
de groep van het kind. 
  
Tijdens ziekte, verlof of vakantie vallen de vaste beroepskrachten voor elkaar in. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

Tijdens het inspectiebezoek zijn er 9 kinderen aanwezig op de groep. Zij worden begeleid door 2 
beroepskrachten. 
Er zijn 2 kinderen van 1 jaar, 3 kinderen van 2 jaar en 3 kinderen van 3 jaar en er is één kindje 
aan het wennen van 0 jaar. 
De beroepskracht-kindratio voldoet hiermee aan de eisen volgens de regelgeving. 
  
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra tijdens aanvang, lunchpauzes en 
sluiting van de opvang. Op vastgestelde momenten mag 50% van het minimaal verplichte aantal 
beroepskrachten ingezet worden. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft 
van het aantal verplichte beroepskrachten ingezet. 
  
Er zijn maximaal 16 kinderen op de groep met 2 beroepskrachten. 
Tijdens de gebruikelijk middagpauze nemen de beroepskrachten om de beurt 40 minuten pauze bij 
3 ingezette beroepskrachten gaan de beroepskracht ook om de beurt met pauze. 
  
Als er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio is er te allen tijde een andere volwassene 
in het gebouw. 
Als een beroepskracht alleen mag werken dan is de achterwachtregeling van kracht. In 
noodsituaties kan de beveiliging in de vorm van Hageman Dordrecht, het personeel van KDV de 
Lindelaan of de locatiemanager er binnen 15 minuten zijn. 
  
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Schouten) 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
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• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
Binnenruimte 

De groep beschikt over een vaste groepsruimte. 
  
De oppervlakte van de groepsruimte is ongeveer 90 m2. In de groepsruimte zijn speelhoeken 
gecreëerd zoals een poppen- en keukenhoek, een autohoek en een afgebakend speelgedeelte voor 
de jongste kinderen. Op de grond staat ook een houten speelboot. 
  
Geschikte spelmaterialen voor de aanwezige leeftijdsgroepen zijn aanwezig. De toezichthouder 
constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en ontwikkelingsgebieden van de 
kinderen. 
  
Er zijn twee slaapkamers aanwezig, in elk geval kinderen tot anderhalf jaar oud kunnen hiervan 
gebruik maken. Wettelijk voorgeschreven is dat elk kind tot en met 18 maanden oud in een aparte 
slaapruimte moet kunnen slapen. Aan deze eis wordt voldaan. 
  
De binnenruimte voldoet hiermee aan de wettelijke eisen gesteld aan de inrichting. 
 
 
Buitenspeelruimte 

De buitenruimte is aangrenzend en beschikbaar voor de kinderen van het kinderdagverblijf. Er is 
een zandbak en een speelhuisje aanwezig. 
Het speelplein beschikt over meer dan 48 m² buitenspeelruimte. De houder voldoet hiermee aan 
de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Emmastraat 9B 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

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 : 25-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2017 
Zienswijze houder : 12-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 29-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 19-09-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 
 
 

 


