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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang in Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
Kinderdagopvang Laurensvliet is gesitueerd in basisschool de Dolfijn te Zwijndrecht. 

  
Inspectie geschiedenis 
In 2016 heeft een regulier inspectiebezoek plaatsgevonden waarbij alle items uit de Wet 
Kinderopvang zijn geïnspecteerd. Het KDV heeft nog geen oudercommissie en geen alternatieve 

ouderraadpleging. 
In 2017 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden waarbij geconstateerd is dat de vrijwilliger 
niet sover een VOG beschikt. 
  
Huidige inspectie 
Op 14 maart 2018 heeft de toezichthouder een bezoek gebracht aan KDV Laurensvliet. 

Tevens is een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Yes!Kinderopvang en is de verklaring 
omtrent gedrag (VOG) van de vrijwilliger opgevraagd. De VOG is ingezien en voldoet aan de eisen 
conform de Wet Kinderopvang. 
  

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger is ingezien en voldoet aan de eisen om te 

mogen werken met kinderen in de kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag (van de vrijwilliger) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger moet voordat deze persoon zijn 
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 

de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 9 Wet kinderopvang) 



6 van 6 
Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 14-03-2018 
Yes! Kinderopvang Laurensvliet te Zwijndrecht 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Laurensvliet 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830867 
Aantal kindplaatsen : 15 
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 :  J. van der Plas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zwijndrecht 

Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 10-04-2018 
 

 
 
 
 
 
 

 


