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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! Voorn 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 Botter waar de houder ook een 

kinderdagverblijf met hele dagopvang en een buitenschoolse opvang exploiteert. Er is een nauwe 

samenwerking met de school. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
19-12-2016 jaarlijks onderzoek. Dit betrof het eerste inspectie onderzoek na overname door de 

nieuwe houder. Hierbij is een overtreding binnen het domein Pedagogisch klimaat geconstateerd. 
Namelijk; dat niet alle beroepskrachten over een VVE certificaat beschikten. 
  
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. De beroepskrachten zijn reeds opgegeven voor 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 10:30-11:15 uur. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
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 nosig hebben. 
  

Observatie: 
Wanneer het tijd is om de groep op te ruimen gebruiken de beroepskrachten een ritueel met 
handen in de lucht en een opruim liedje. De kinderen herkennen zichtbaar het moment en helpen 
allen mee. Wanneer een beroepskracht ziet dat een kind niets doet zegt ze vriendelijk: 'als je nog 

iets ziet mag je het opruimen'. Het kind zoekt rond en pakt iets van de vloer om op te ruimen. 
Een kind vraagt om hulp bij de beroepskracht omdat zij haar neus wil snuiten. De beroepskracht 
wenkt het kind en neemt het mee naar de plaats waar een doos met tissues staat. De 
beroepskracht begeleidt en het kind snuit zelf haar neus en mag vervolgens zelf de tissue 
weggooien in de prullenbak. 
  
Overdracht normen en waarden 

Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 
Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 
  
Observatie: 

Beroepskrachten en kinderen tellen hoeveel bekers er op tafel staan. Daarna mag één van de 

kinderen met hulp van de beroepskracht alle kinderen tellen om te kijken of het klopt en er voor 
iedereen een beker is. Vervolgens geeft de beroepskracht ieder kind de opdracht om een bepaalde 
kleur beker te pakken. Sommige kinderen pakken de verkeerde kleur, ook al weten zij wel wat 
groen of blauw is, maar zij zeggen liever uit een blauwe beker te drinken. De beroepskracht geeft 
de kinderen deze ruimte. 
Twee peuters worden beloond met een sticker omdat zij deze ochtend zonder luier waren en geen 

ongelukjes hebben gehad. Vervolgens mogen zij samen de kaakjestrommel vasthouden en in de 
kring kaakjes uitdelen. 
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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. 
 

 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Het kinderdagverblijf is 4 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 en is gezakt. Het herexamen moet nog plaatsvinden. 
 

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)  
   

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 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. 
  
Er is overleg en overreding toegepast op de VOG van de vrijwilliger. Deze VOG is ouder dan 2 jaar. 

De houder is voornemens een actuele VOG aan te vragen, maar heeft wegens omstandigheden 
meer tijd nodig om dit te kunnen realiseren. Totdat er een actuele VOG overlegd is heeft de 
organisatie besloten de vrijwilliger niet meer in te zetten. 
Hiermee is voldaan 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 13 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 

De derde beroepskracht is boventallig aanwezig, evenals de voorleesoma die elke maandagochtend 
langskomt om voor te lezen aan een klein groepje kinderen. 
  
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 voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Dit betreft het eerste inspectiebezoek nadat de huidige groepsruimte in gebruik is genomen. 
  
De groepsruimte heeft een oppervlakte van 56 m². Dit is voldoende voor de 16 kinderen die 

maximaal worden opgevangen. 
  
De ruimte is ingericht met diverse speelhoeken, namelijk een leeshoek, een bouwhoek, een 
poppenhoek en beschikt over voldoende leeftijd adequaat materiaal, zoals divers knutselmateriaal 
en constructiemateriaal, etcetera. 
  
Omdat er uitsluitend 2-4 jarigen worden opgevangen tijdens een ochtend wordt er niet geslapen op 

de locatie en zijn de vereisten omtrent een slaapkamer niet van toepassing. 

  
Aan de overige voorschriften wordt voldaan. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 

 
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein, de oppervlakte bedraagt 
meer dan de vereiste 48 m². 
  
Het schoolplein grenst aan de groepsruimte en is geheel omheind. De gehele buitenspeelruimte is 
betegeld. Er is speelmateriaal zoals fietsjes aanwezig in de schuur. 

Met de basisschool zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het schoolplein. Zo mogen de 
kinderen te allen tijde buitenspelen. Zodra er meerdere kinderen buiten spelen tegelijkertijd met 
de kinderen van het dagverblijf, dragen de kinderen van het dagverblijf een fluoriserend geel hesje 
met Yes! logo. 
  
De buitenspeelruimte voldoet aan de voorschriften. 

  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Oudercommissie 
 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 3 leden. De oudercommissie behartigt de 
belangen van alle ouders van het kindercentrum (dagopvang, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang), die op hetzelfde adres gehuisvest zijn. De leden van de oudercommissie hebben 

kinderen op de dagopvang en buitenschoolse opvang. De houder streeft er naar om ook ouders 
met kinderen in de peuteropvang zitting te laten nemen in de oudercommissie. De houder werft 
ouders door deze persoonlijk te benaderen, door een oproep op de website/ facebook en door 
oproepen in nieuwsbrieven. 
  
De huidige oudercommissie vergadert samen met oudercommissies van andere locaties in 
Ridderkerk. 

Er is voldaan aan de voorschriften. 

  
 
 
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: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Website 

 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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 

minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Voorn 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035386746 
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 : 06-11-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 11-12-2017 
Zienswijze houder : 28-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 11-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2018 
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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 overdracht 
normen en waarden. Fijn dat er wordt geobserveerd dat de kinderen door middel van een 
herkenbaar liedje meehelpen met opruimen en dat de pedagogisch medewerkers dit op een 

vriendelijke manier stimuleren. Ook vinden wij het fijn om terug te lezen dat de kinderen de 
ruimte krijgen om hun eigen kleur beker te kiezen en dat de kinderen positief gestimuleerd 
worden als het gaat om zindelijkheid. 
Op dit moment is ieder dagdeel dat wij open zijn een geschoolde VVE pedagogisch medewerker 
aanwezig. De pedagogisch medewerker in opleiding werkt altijd naast een VVE geschoolde 
pedagogisch medewerker. Zij is 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 heeft een training 

gevolgd waarin extra begeleiding is aangeboden en zal binnenkort de taaltoets weer gaan doen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


