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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 onderzoek na registratie. 
Het onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden. 
De oordelen zijn gebaseerd op: 
 observaties; 

 documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
 gesprekken met de beroepskrachten; 
 contact met de locatiemanager. 
  
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
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 peuteropvang 
en een buitenschoolse opvang exploiteert. Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen ingang, 
een eigen buitenspeelruimte en eigen afgesloten ruimtes. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Dit betreft het eerste inspectiebezoek na aanvang van exploitatie in juni 2017. 
  
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 ontbrekende beschrijving van een onderdeel in het pedagogisch beleid 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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Yes Kinderopvang hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. Hierin is o.a. in duidelijke en 
observeerbare termen een visie beschreven waarop de 4 basisdoelen gewaarborgd worden. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is beoordeeld omdat dit een eerste onderzoek na 
aanvang exploitatie betreft. Onderstaand punt is nog niet duidelijk en observeerbaar beschreven: 
- de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 

  

Bovenstaande is besproken met de houder. Deze geeft aan dat bovenstaand punt intern ter 
discussie staat. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
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 beide groepen op maandagochtend van 11:00-12:00 uur. 
  
Emotionele veiligheid 

Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Observatie: 
De beroepskracht is respectvol naar de kinderen. Wanneer een kind op tafel is geklommen blijft ze 
rustig en vriendelijk met hem praten. Ze luistert geduldig naar hem en blijft uitleggen waarom hij 
van tafel moet. Uiteindelijk komt de peuter van tafel. 

Wanneer de baby begint te huilen reageert de beroepskracht meteen. Ze kent het dagritme van de 
baby en weet dat hij honger heeft. Ze maakt een fles en stelt hem gerust dat het eraan komt. 
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Persoonlijke competentie 

Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, etcetera). 
  
Observatie: 
De groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken. De baby’s hebben de mogelijkheid 
om zich vrij te bewegen in de ruimte. Als de grotere kinderen aan tafel gaan mag de baby vrij over 
de grond kruipen, terwijl de baby bij vrij spel van de peuters weer veilig kan spelen in de grondbox 
of hoge box. 

Voor het eten zingt de beroepskracht een liedje met de kinderen. 
  
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. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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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 2 stamgroepen: 
- Ukkies voor maximaal 14 kinderen van 0-4 jaar 
- Welpjes voor maximaal 14 kinderen van 0-4 jaar. 
  
  
Het komt voor dat kinderen voor een periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 

vaste stamgroep. Ouders van de kinderen die het betreft hebben de algemene voorwaarden 
getekend en daarmee toestemming gegeven voor de uitvoering van de werkwijze conform het 
pedagogisch beleid. Deze werkwijze is ook mondeling besproken bij de intake. Hiermee is het 
toegestaan dat de kinderen in de andere dan de vaste stamgroep worden opgevangen. 
In een gesprek met de locatiemanager heeft zij aangegeven dat ouders ook de keuze kunnen 
maken om geen toestemming te verlenen voor opvang in een tweede stamgroep en dat dan met 

deze keuze rekening wordt gehouden. 
  
Er wordt voldaan aan de eis dat ieder kind maximaal drie vaste beroepskrachten heeft, waarvan er 
dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
  
 

 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op het moment van inspectie zijn er: 
Op de Ukkies 9 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig; 
Op de Welpjes 6 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 
  
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. 
  
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
  

Er is een steekproef gedaan van beide stamgroepen gedurende een week om de afwijking van de 
beroepskracht- kindratio te berekenen. Uit de steekproef blijkt dat in tijden van afwijking van de 
beroepskracht-kindratio (aan het begin en eind van de dag en tijdens pauzes) minstens de helft 

van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet wordt. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op grond van het gesprek met de beroepskracht, de locatiemanager en de observatie op de groep 
is geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het 
algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. 
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten, de locatiemanager en de observatie op de 
groep is geconcludeerd dat de beroepskrachten de meldcode en meldplicht kennen en over het 

algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. Er wordt voldaan aan de voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 

 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Dit betreft het eerste inspectiebezoek nadat de groepsruimten in gebruik zijn genomen. 
  
De Ukkies is ingericht met diverse speelhoeken; een leeshoek, een bouwhoek, een poppenhoek. De 

ruimte beschikt over voldoende leeftijd adequaat materiaal, zoals divers knutselmateriaal, 
constructiemateriaal, etcetera. Omdat deze groep als eerste in gebruik genomen is, is deze groep 
al volledig ingericht en voorzien van werkjes van de kinderen van de afgelopen periode. 
De groep Welpjes is sinds kort in gebruik. De basis inrichting is aanwezig en ook is er 
ontwikkelingsmateriaal beschikbaar. De komende periode zal de binnenruimte verder aangevuld 
worden met gerichte speelhoeken en materiaal voor de kinderen. 
  

Beide groepen beschikken over een eigen slaapkamer. De slaapkamers zijn via de groep te 

bereiken. In elke slaapkamer staan 4 stapelbedjes. 
  
Er is voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte is passend ingericht. Er staat een zandbak en daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van los spelmateriaal zoals trekkers, loopfietsjes, ballen, kruiwagentjes etc. 
De buitenspeelruimte bevindt zich aan de voorzijde van de locatie. De ruimte is omheind met een 
hekwerk.  
Er is voldaan aan de voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder plaatst de inspectierapporten op de website. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

 
Oudercommissie 
 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 4 leden. De oudercommissie behartigt de 
belangen van alle ouders van het kindercentrum (dagopvang, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang), die in hetzelfde pand gehuisvest zijn. De leden van de oudercommissie hebben 
kinderen op de dagopvang en buitenschoolse opvang. 

 

Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g, lid 2 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

 

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) 
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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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 

houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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) 
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De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 

aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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) 

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 

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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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! kinderopvang Voorn Kinderdagverblijf 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038086689 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 : 13-11-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 21-12-2017 
Zienswijze houder : 16-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 18-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 18-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wat betreft de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, waarvan de werkwijze, de maximale 
omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep nog niet duidelijk en observeerbaar beschreven, 
willen wij aangeven dat wij wel volgens de wet en regelgeving werken. Zoals de inspecteur weet 

zijn wij intern nog in overleg hoe wij dit punt gaan vastleggen en op welke manier we hier vorm 
aan gaan geven. 
Wij vinden het fijn om te lezen dat onze medewerkers respectvol en geduldig met de kinderen 
omgaan en dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van het dagritme van de kinderen. Ook 
zijn wij trots op de ruimte met speelhoeken, waarin kinderen vrij kunnen bewegen en rekening is 
gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


