
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inspectierapport 
Yes! Kinderopvang Hoofdland (BSO) 
Hoofdland 2 
3332RG Zwijndrecht 

Registratienummer 328156322 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   Dienst Gezondheid en Jeugd 
In opdracht van gemeente:  Zwijndrecht 

Datum inspectie:    15-03-2018 
Type onderzoek :   Incidenteel onderzoek 
Status:     Definitief 

 
 



2 van 7 
Inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 15-03-2018 
Yes! Kinderopvang Hoofdland te Zwijndrecht 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 5 

Gegevens voorziening ...................................................................................................... 6 

Gegevens toezicht ........................................................................................................... 6 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ........................................................................... 7 



3 van 7 
Inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 15-03-2018 
Yes! Kinderopvang Hoofdland te Zwijndrecht 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang Hoofdland te Zwijndrecht (BSO) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. 

Yes! Kinderopvang biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Yes! Kinderopvang Hoofdland te 
Zwijndrecht (BSO) is sinds 22 augustus 2016 met 20 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk 

Register Kinderopvang. De huidige situatie is dat er kinderen worden opgevangen in één 
basisgroep van maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. De opvang is gehuisvest op de locatie van 
basisschool de Wegwijzer. 
  

Inspectiehistorie 
In juni 2016 heeft er een onderzoek betreft een inspectie voor registratie plaatsgevonden, waarbij 
het advies gegeven is om de buitenschoolse opvang te registreren op het opgegeven adres. 
  
In december 2016 heeft er een onderzoek betreft een inspectie na registratie plaatsgevonden. Dit 
onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er is een tekortkoming 

geconstateerd op alternatieve ouderraadpleging. 
  
In december 2017 heeft er een jaarlijkse inspectie, gericht op een volledig onderzoek op de 
voorwaarden uit de Wet kinderopvang plaatsgevonden. Er is een tekortkoming geconstateerd op de 

beroepskracht-kindratio.  
  
Bevindingen huidige inspectie 

Op 19 februari 2018 heeft Yes! Kinderopvang het verzoek ingediend tot uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen in het Landelijk Register van 20 naar 26 kindplaatsen. In dit rapport is de 
verantwoording opgenomen van de ruimtes en de beschikbare oppervlakte. 
 
Conclusie  
De huidige ruimte van de buitenschoolseopvang biedt voldoende ruimte voor een uitbreiding van 
het kindaantal van 20 naar 26 kinderen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 

 
 
Eisen aan ruimtes 
De buitenschoolse opvang Hoofdland is gevestigd in het pand van basisschool de Wegwijzer in 
Zwijndrecht. De groep beschikt over een eigen groepsruimte en kan tevens gebruik maken van een 

speellokaal, de hal en een speelhoek in de hal. De peuterspeelgroep maakt ook gebruik van deze 

groepsruimte echter niet tegelijkertijd met de kinderen van de buitenschoolse opvang. 
  
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er staan tafels met stoelen in de ruimte van de BSO voor 
spellen en lego. Tevens is er een kastenwand, een keukenblok, een knutseltafel met knutselkast 

voorzien van knutselspullen. Er is een zithoek met een bank, waar kinderen kunnen spelen met 
digitale spellen, een poppenhoek met speelkeuken. 
  
  
Er worden maximaal 26 kinderen opgevangen bij BSO Hoofdland. Voor 26 kinderen is tenminste  
91 m2 binnenspeelruimte nodig. De oppervlakte van het kindercentrum bedraagt 182 m2. Hiermee 
wordt voldaan aan de eis van 3,5 m2 binnenspeelruimte per kind. 

  

  
In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven: 
  

Groepsruimte Kindaantal Nodige oppervlakte 

in m2 

Aanwezige oppervlakte 

in m2 

Gemiddeld per kind 

beschikbaar 

groepsruimte     60 m2   

speelhoek     15 m2   

hal     25 m2   

speellokaal     82 m2   

Totaal 20 70m2 182 m2 9 m2 

  

  
Buitenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein van basisschool de 

Wegwijzer. De buitenspeelruimte is permanent beschikbaar voor de kinderen en goed toegankelijk. 
  
De buitenspeelruimte is betegeld. Er is een berging aanwezig met diverse speelmaterialen zoals 

fietsen, ballen, springtouwen e.d. De ruimte is zo ingedeeld dat verschillende activiteiten elkaar 
niet belemmeren. Er zijn zowel vaststaande als verplaatsbare speelmaterialen aanwezig. Deze zijn 
in goede conditie, heel en veilig. Er bevinden zich onder andere twee rekstokken, twee 
voetbalveldjes, een pingpong tafel, schommels en klimtoestellen. 
  
Voor 26 kinderen is er minimaal 78 m2 buitenspeelruimte vereist om te voldoen aan de 3 m2 per 
aanwezig kind. Het speelplein heeft ruim voldoende vierkante meters aan speelterrein. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Hoofdland 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830832 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 :  S. Villanueva 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-03-2018 
Zienswijze houder : nvt 
Vaststelling inspectierapport : 27-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-04-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 
 
 
 

 


