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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met aandachtpunten uit de vorige inspectie en met nieuwe 
voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het 

hoofdstuk ‘overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden zijn 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
 

 
Beschouwing 
Feiten over het kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf Yes! Bilderdijklaan is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke opvang biedt in de 
gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 

Het kinderdagverblijf bevindt zich in basisschool De Noord waar de houder ook een buitenschoolse 

opvang exploiteerd. Er is een nauwe samenwerking met de school. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
15-12-2016 jaarlijks onderzoek. Dit betrof het eerste inspectie onderzoek na overname door de 

nieuwe houder. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is en dat op bijna alle onderzochte items aan de voorschriften wordt voldaan. 
Omtrent een VVE certificaat en de recent ingevoerde taaleis is een overtreding geconstateerd. 

Zie de toelichtingen verder op in dit rapport voor verdere beschrijving. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Er zijn overtredingen geconstateerd op het domein pedagogisch klimaat. De verzachtende 
omstandigheden staan ook bij het betreffende domein beschreven. Het betreft namelijk het 
ontbreken van de juiste certificaten en de beroepskrachten zijn reeds opgegeven voor de scholing 

om de juiste certificaten te behalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 

  

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  

De observatie heeft plaats gevonden op maandagochtend van 09:35-10:10 uur. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in poitieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
  
Observatie: 

Eén van de beroepskrachten vertelt interactief het sprookje 'sneeuwwitje'. Zij heeft diverse 
attributen ter ondersteuning van haar verhaal. De kinderen hebben zichtbaar plezier in het moment 
en doen enthousiast mee. Op een gegeven moment maakt de beroepskracht een rondje langs alle 
kinderen met een spiegel. Alle kinderen mogen naar zichzelf in de spiegel kijken en laten zien hoe 

zij blij of boos kijken. Een aantal kinderen heeft hier zichtbaar plezier in. Zij maken een blij of boos 
gezicht als ze zelf aan de beurt zijn en lachen mee als een ander aan de beurt is. Sommige 
kinderen vinden het lastig om met de spiegel voor hun gezicht boos of blij te kijken. De 
beroepskracht benoemt wat zij ziet aan het kind: 'verbaasd', 'afwachtend' en gaat zonder 
aandringen of oordeel verder. 
Wanneer een kind plotseling gaat huilen, gaat één beroepskracht naar het kind toe. Troost en 
zoekt uit wat er gebeurt is. 

  
Sociale competentie 
Indicator: de beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder te verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars 
mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, 

groepsgesprek, imitatie). 

  
Observatie: 
Na de observatie heeft de beroepskracht verteld dat er veel nieuwe kinderen op de groep zijn. 
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskrachten aandacht besteden aan het leren kennen 
van elkaar en het leren kennen van de dagstructuur. 
Ieder kind mag om beurten zeggen wie er naast hem zit. Weet diegene het niet mogen 

groepsgenootjes ook reageren. Eén kind krijgt tijdens het eerste kringmoment van de dag de beurt 
om die ochtend de knijper te verschuiven van de ene pictogram naar de andere pictogram. Op 
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ieder plaatje staat een onderdeel dat die ochtend voorbij zal komen. De kinderen noemen met 
elkaar op hoe de volgorde er die ochtend uit ziet. 

De beroepskracht geeft de gehele groep kinderen de opdracht om 7 dwergen te gaan zoeken die 
her en der door de groepsruimte liggen. De kinderen gaat uiteen en zijn allemaal enthousiast aan 
het roepen en wijzen en zoeken naar en met elkaar. Alle kinderen kijken trots wanneer de 7 

dwergen op tafel staan. 
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de voorschriften. 
  

Omtrent het zorgdragen van de uitvoering van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan is overleg en overreding toegepast, omdat de beschrijving niet toereikend 
is voor de situatie op deze locatie. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft namelijk niet de situatie 
hoe het vierogen principe wordt gewaarborgd als er 1 beroepskracht werkzaam is op de groep. De 
houder heeft een stuk tekst toegestuurd waarmee de website aangevuld is en waaruit blijkt dat er 
ook wanneer er 1 beroepskracht werkzaam is voldaan kan worden aan het vierogenprincipe. 

  

  
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Het kinderdagverblijf is 6 dagdelen open. Daarmee biedt het voldoende uren vroeg- en 

voorschoolse educatie aan. 
  
Er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Met behulp van een activiteitenplanning 
worden thema's per ontwikkelingsgebied uitgewerkt. 
  
In de groepsruimte hangen knutselwerkjes en materiaal dat gerelateerd is aan het thema. 
  

Twee van de drie vaste beroepskrachten beschikken over een VVE certificaat. 
De derde beroepskracht is in september 2017 gestart met het volgen van de training Uk & Puk. 
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
Dagelijks zijn er geen 2 VVE gecertificeerde beroepskrachten aanwezig op de groep. 
  

Tevens is van 1 beroepskracht voorschoolse educatie niet aangetoond dat zij ten minste niveau 3F 

op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen beheerst. Zij is door de houder opgegeven 
om de taaltoets te gaan doen. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen 
of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

 Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die 
behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie)  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 Certificaten 3F taaleis 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een VOG die voldoet aan de voorschriften. 
  
  

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie die voldoet aan de 
voorschriften. 
 

 

 
Opvang in groepen 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar oud. 
 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op het moment van inspectie zijn er 14 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 
 
Op het kinderdagverblijf worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Ouderrecht 

 
  

 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een jaarverslag klachten voor 1 juni 2017 naar de toezichthouder gestuurd. 
Uit het jaarverslag blijkt dat er op deze locatie geen schriftelijke klachten zijn ingediend. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Jaarverslag klachten 2016 
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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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 

de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 

rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! kinderopvang Bilderdijklaan 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang Ridderkerk BV 

Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 24428808 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  F.M.M. Bakker 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ridderkerk 
Adres : Postbus 271 
Postcode en plaats : 2980AG RIDDERKERK 

 
Planning 
Datum inspectie : 18-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-10-2017 

Zienswijze houder : 06-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 06-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-11-2017 
 

 

 



 

13 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-09-2017 
Yes! kinderopvang Bilderdijklaan te Ridderkerk 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Yes! Kinderopvang is trots op de observaties wat betreft de emotionele veiligheid en de sociale 
competenties. Fijn dat er wordt geobserveerd dat de pedagogisch medewerkers zonder oordeel of 
aandringen de kinderen stimuleren en dat de pedagogisch medewerkers in een groep met 

meerdere nieuwe kinderen aandacht geven aan het leren kennen van elkaar en het leren kennen 
van de dagstructuur. 
Op dit moment is ieder dagdeel dat wij open zijn een geschoolde VVE pedagogisch medewerker 
aanwezig. De andere twee pedagogisch medewerkers werken altijd naast haar en zijn sinds 
september 2017 de Puk training aan het volgen. Er is op dit moment nog 1 pedagogisch 
medewerker die de 3f taaltoets nog moet halen. Zij is opgeven voor de nieuwe rondes die eraan 
komen. 

  
Lineke Reuvekamp 
Locatiemanager Yes! Kinderopvang 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


