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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang in Zwijndrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
 
Kinderopvang (peuterspeelgroep) Perkstraat is sinds maart 2016 gehuisvest in basisschool de 

Dolfijn in het nieuwe gebouw Hart van Meerdervoort aan de Perkstraat. De peutergroep heeft de 
beschikking over één groepsruimte. Er worden maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar 
opgevangen. 
 

Inspectiegeschiedenis 
In 2015 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden; opname in het landelijke register per 
1 juli 2015. 
In 2015 heeft binnen 3 maanden na exploitatie een onderzoek na registratie plaatsgevonden. In 
het onderzoek is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het in het bezit zijn van een 
certificaat gericht op het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie van een beroepskracht. 

In maart 2016 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden i.v.m. de verhuizing naar het 
nieuwe gebouw "Hart van Meerdervoort" aan de Perkstraat 55. 
In maart 2016 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of de geconstateerde 
overtreding uit het onderzoek na registratie (2015) is herteld. Wederom blijken niet alle 

beroepskrachten in het bezit te zijn van certificaten gericht op het aanbieden van voor- en 
vroegschoolse educatie. Advies; handhaven aangezien de overtreding niet is opgelost. Recidive op: 
Niet alle beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van voor- en 

vroegschoolse educatie.  
In september 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek betreft een 
jaarlijks onderzoek op alle voorwaarden binnen de Wet kinderopvang. Tijdens het onderzoek is een 
overtreding geconstateerd betreffende de alternatieve ouderraadpleging. 
 
Huidige inspectie 
Op 14 december 2017 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. In dit onderzoek 

zijn een beperkt aantal kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht, namelijk de 
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en de 
eisen aan de beroepskrachtkind- ratio. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het 
rapport vermeld. 
 

 

  
De bevindingen op hoofdlijnen, zijn dat de houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet 
kinderopvang. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Het kindercentrum voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld op basis van observaties in de 

groep. Geobserveerde situaties zijn het vrij spelen, een muziekactiviteit, het eten en drinken en 
een spelactiviteit. Uit deze observaties is gebleken dat er tijdens het inspectiebezoek voldoende 
uitvoering wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de 
emotionele veiligheid, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale 
competenties en de overdracht van normen en waarden. Hieronder worden enkele voorbeelden 
gegeven waaruit dat blijkt. 

  
Emotionele veiligheid 
De kinderen mogen vrij spelen, en bewegen zich vrij door de groepsruimte. Het welbevinden van 
de kinderen is goed. De kinderen zijn ontspannen bezig met hun spel. 
  
De beroepskrachten sluiten op een passende wijze aan op de interesse en emotie van het 
individuele kind. Wanneer de toezichthouder met de IPad op schoot in de ruimte zit, komt een kind 

kijken bij de IPad en laat weten graag een film te willen kijken. Een ander kind laat enthousiast 

weten een liedje te willen horen en kijken. Een beroepskracht hoort dit en stelt aan de kinderen 
voor om een kerstliedje op te zetten op het digibord. De kinderen reageren enthousiast. Wanneer 
het lied start, springen een aantal kinderen enthousiast door de groepsruimte en een paar andere 
kinderen pakken een stoel en gaan zitten bij het digibord om naar het lied te kijken en luisteren. 
Tijdens het vrij spelen komt een kind naar de beroepskracht toe met een boekje om samen te 

lezen. De beroepskracht gaat hier positief op in. Tijdens een activiteit waarbij de kinderen met 
muziekinstrumenten mogen spelen, zit een kind passief met zijn gekregen muziekinstrument op 
zijn stoel. De beroepskracht onderzoekt waarom het kind niet mee doet en geeft hem een ander 
instrument, waar het kind wel enthousiast op reageert. 
  
De beroepskrachten zijn vriendelijk en respectvol in het contact met de kinderen en nemen hen 
serieus. Wanneer de beroepskrachten samen met de kinderen een liedje zingen, zegt een kind na 

het lied, dat het lied niet zo heet. "Oh, hoe heet het lied dan?" vraagt een beroepskracht 
geïnteresseerd. Het kind zingt vervolgens alleen het lied. De beroepskrachten reageren op een 

warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de 
kinderen. Wanneer een kind tussen de springende kinderen kunstjes laat zien op de grond zegt de 
beroepskracht: "dat is breakdance, wat je doet" en zegt dat hij beter kan blijven staan wanneer hij 
danst, omdat hij zich anders misschien pijn doet tussen de dansende kinderen. Wanneer een kind 
op de grond valt en weer direct opstaat, vraagt de beroepskracht aan het kind of het goed gaat. 

  
Kinderen delen hun emoties graag met de beroepskrachten. "Mevrouw, kijk!" zegt een kind tegen 
een beroepskracht en laat zijn dansje zien. Een ander kind laat tijdens het vrij spelen trots haar 
staart aan een beroepskracht zien. 
  
Persoonlijke competentie  

Er is een dagprogramma met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast aan de kinderen. De beroepskrachten gaan flexibel om met 
onvoorziene situaties in de planning. Zo zijn de beroepskrachten met de kinderen in de groep 

spelletjes met de bal gaan spelen op het moment dat zij eigenlijk naar de gymzaal zouden gaan, 
maar deze bezet bleek te zijn. Gebeurtennissen op de dag worden aangegrepen voor een 
gesprekje, zoals bijvoorbeeld het weer. Samen kijkt een beroepskracht met een kind naar buiten 
en benoemd dat al het sneeuw weg is en het nu regent. Wanneer het even later hagelt, benoemd 

de beroepskracht dit. 
Tijdens het vrij spel, sluiten de beroepskrachten aan bij het spel van de kinderen, door hen te 
volgen in het spel en vervolgens eventueel verbreding en verdieping aan te brengen. De 
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beroepskracht ziet een kind iets zoeken, vraagt aan het kind wat hij aan het zoeken is en zegt dat 
ze hem wil helpen. Het kind heeft een kerstmanpak aan en vertelt dat hij zijn staf niet kan vinden. 
"De staf! Heeft de kerstman ook een staf?" vraagt de beroepskracht aan het kind. De 
beroepskracht gaat mee in het spel en vraagt aan de andere beroepskracht of zij een staf heeft 
gevonden. Wanneer zij de staf niet kunnen vinden, stelt de beroepskracht voor om een staf te 

maken van opgerold papier. Nadat zij samen de staf hebben gemaakt, loopt het kind trots met de 
staf door de groepsruimte. De andere beroepskracht pakt samen met een paar andere kinderen 
een pakje in. De kinderen mogen het pakje zelf dicht plakken met plakband. 
  
Naast het vrij spel, worden er ook gestructureerde activiteiten aangeboden. De kinderen zitten in 
de kring en krijgen allemaal een muziekinstrument. De beroepskracht laat de kinderen wanneer zij 
een instrument hebben gekregen eerst even zelf proberen met het instrument. Daarna krijgen de 

kinderen de opdracht om stil te zijn, waarna de beroepskracht vertelt wat de bedoeling is. Samen 
maken zij muziek tijdens de liedjes die worden gezongen. Aan het einde van de ochtend wordt er 

nog een balspel gespeeld. De beroepskracht laat zien dat je kan rollen en stuiteren met de bal, 
daarna mogen de kinderen de bal proberen over te rollen of te stuiteren. 
  
Sociale competentie  

De kinderen spelen veelal samen tijdens het vrij spel. Zo zitten drie kinderen samen op de bank en 
doen een dekentje over zich heen. De beroepskracht ziet dat de kinderen helemaal onder de deken 
zitten en komt kijken. De beroepskracht speelt mee met het spel van de kinderen en vraagt zich 
hardop af wat of wie er onder de deken zit en voelt tegelijkertijd aan de deken. De kinderen 
beleven hoorbaar en zichtbaar plezier. Nu wil nog een kind erbij. De beroepskracht stimuleert dit 
door hier positief op te reageren en helpt het kind. Als nu blijkt dat het dekentje te kort is, bedenkt 
de beroepskracht een oplossing door een grotere deken te pakken. 

  
De beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen wanneer dit nodig lijkt te zijn. Een kind 
komt vertellen dat een kind een ander kind pijn heeft gedaan. De beroepskracht vraagt dit na bij 

het betreffende kind en spreekt het kind aan op zijn gedrag. 
Tijdens een kringmoment, zwaait een kind met zijn arm tegen het hoofd van een ander kind. De 
beroepskracht ziet dit en legt aan het kind uit dat hij op deze manier het andere kind pijn doet. 
Wanneer tijdens het uitdelen van het fruit een kind wegkijkt op zijn stoel, legt de beroepskracht 

aan het kind uit dat hij kan zeggen 'nee, ik hoef niet', wanneer hij geen fruit meer wil. Het 
volgende kind zegt vervolgens dat hij niet hoeft. De beroepskracht complimenteert het kind hierop. 
  
Overdracht van normen en waarden 
De kinderen reageren positief op ander kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen. In de groepen zijn regels en afspraken. Wanneer een kind zich niet houdt 

aan een regels of afspraak, spreekt de beroepskracht het kind hierop aan. De kinderen leren 
spelenderwijs omgangsvormen. 
De kinderen leren zorg dragen voor de materialen in de groepsruimte. Wanneer het vrij spelen 
afgelopen is, ruimen zij samen het speelgoed op. Kinderen die niet helpen worden gestimuleerd en 

krijgen een gerichte opdracht. 
  
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder voldoende zorg draagt voor de emotionele 

veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van 
normen en waarden. 
 
 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 
Op kinderdagverblijf Perkstraat wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie 

aangeboden. 
  
Gezien de openingstijden op de website van Yes! kinderopvang wordt er wekelijks minimaal 4 
dagdelen van 2,5 uur voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. De groepsgrootte is maximaal 

16 kinderen. 
  

In het kindercentrum worden voldoende gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten 
ingezet. De beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van voor- 
en vroegschoolse educatie. Tevens beheersen de beroepskrachten aantoonbaar ten minste niveau 
3F, op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen. Dit is gebaseerd op de afschriften van 
de betreffende certificaten en diploma's van de twee beroepskrachten, werkzaam op 14 
december 2017. 
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Het gehanteerde programma Piramide is een landelijk erkend programma voor het aanbieden van 
voor- en vroegschoolse educatie. 
  
De houder heeft voor 2017 een opleidingsplan vastgesteld. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (inspectiebezoek) 
 Website (https://www.yeskinderopvang.nl/, geraadpleegd op 13 januari 2018) 
 VVE-certificaten (ontvangen op 14 december 2017) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017, ontvangen op 14 december 2017) 

 Taalcertificaten, ontvangen op 14 december 2017 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. Dit is gebaseerd op de verklaringen omtrent 
het gedrag van de twee vaste beroepskrachten, de stagiaire en de vrijwilliger, werkzaam ten tijde 

van het inspectiebezoek op 14 december 2017. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende 
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangegeven CAO kinderopvang. Deze 

beoordeling is gebaseerd op de diploma's van de twee vaste beroepskrachten werkzaam ten tijde 
van het inspectiebezoek op 14 december 2017. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang op kinderdagverblijf Perkstraat vindt plaats in één stamgroep voor maximaal veertien 

kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. 
  
Hiermee voldoet de houder aan de kwaliteitseisen om kinderen op te vangen in vaste groepen. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen. Er worden namelijk elf kinderen opgevangen door twee 
beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties (inspectiebezoek) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 14 december 2017) 
 Diploma's beroepskrachten (ontvangen op 14 december 2017 en 13 februari 2018) 
 Presentielijsten (ingezien op de locatie) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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) 

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) 

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) 
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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) 

 

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 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) 

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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Yes! Kinderopvang Perkstraat PSG te Zwijndrecht 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Perkstraat PSG 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830840 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang Zwijndrecht 

Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
Website : www.yeskinderopvang.nl 
KvK nummer : 24428812 
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 :  A.J.T. van den Berg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zwijndrecht 

Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 14-02-2018 
Vaststelling inspectierapport : 20-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-03-2018 
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Yes! Kinderopvang Perkstraat PSG te Zwijndrecht 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
                                                                                                                   15 februari 2018 
 

 
Wij zijn trots op de constatering van de DGJ dat de medewerkers over goede pedagogische 
vaardigheden beschikken en op de manier waarop dit tot uiting komt in de omgang met de 
kinderen. Er is veel ruimte voor individuele aandacht. Het is duidelijk zichtbaar dat de kinderen 
zich vertrouwd voelen met de pedagogisch medewerkers en dat de persoonlijke en sociale 

competenties van kinderen worden gestimuleerd. Tevens is er merkbaar aandacht is voor normen 
en waarden. Er heerst een prettige sfeer en de kinderen genieten.  

We werken met de pedagogisch medewerkers er iedere dag hard aan om samen met ouders de 
kinderen plezierige,  gezonde, veilige en uitdagende opvang aan te bieden.  
Met rust, structuur, een gevarieerd activiteitenaanbod en individuele deskundigheid spelen wij in 
op de ontwikkelbehoefte van de kinderen. 
 

 
 
 
Chantal Korporaal 

Locatiemanager Grote beerstraat, Laurensvliet en de Perkstraat  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


