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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. 
Het nader onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Ridderkerk uitgevoerd na een besluit die 
met kenmerk 30610 dat op 1 oktober 2018 naar de houder gestuurd is. 
  

Het onderzoek heeft zich gericht op: 
Domein Veiligheid en gezondheid. 
  
Er zijn vooraf documenten opgevraagd. 
  
Op 11 en 12 oktober 2018 heeft de houder per email documenten aangeleverd. Er heeft geen 
inspectiebezoek op locatie plaatsgevonden. Het betreft een papieren onderzoek. 

  

 
Beschouwing 
 
Feiten over KDV Yes! Kinderopvang Voorn 
Het kinderdagverblijf maakt sinds 1 oktober 2016 deel uit van Yes! Kinderopvang, welke opvang 
biedt in de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 

Het kinderdagverblijf is gelegen in basisschool De Botter, waar Yes! Kinderopvang ook een 
buitenschoolse opvang exploiteert. Het kinderdagverblijf biedt 16 kindplaatsen aan kinderen van 2-
4 jaar oud. 
 
Inspectiegeschiedenis 
02-07-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen het domein veiligheid 
en gezondheid. 

06-11-2017: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen het domein 
pedagogisch klimaat. 
19-12-2016: jaarlijks onderzoek na overname door nieuwe houder. Er zijn overtredingen 
geconstateerd binnen het domein pedagogisch klimaat. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek blijkt de houder het beleid veiligheid en gezondheid verder te hebben 

uitgewerkt. De beroepskrachten en locatiemanagers worden betrokken bij de 
verdere implementatie. Er is voldaan aan de voorschriften. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bleek dat in het opgestelde beleid veiligheid en gezondheid nog een 
aantal beschrijvingen van de nieuwe werkwijze na invoering van de Wet Innovatie Kwaliteit 
Kinderopvang (IKK) ontbraken. Dit had deels te maken met het nog maken van afspraken omtrent 
een nieuwe vaste werkwijze binnen de organisatie.  

Op 11 oktober 2018 heeft de kwaliteitsmanager per email een overzicht nagestuurd waaruit de 
planning blijkt om de nieuwe werkwijze de komende periode nog verder te implementeren en 

waarbij de laatste afspraken vastgelegd zijn hoe het cyclisch proces vorm te geven. 
Op 12 oktober 2018 heeft de locatiemanager van kinderdagopvang Voorn een aangepast 
locatiebeleid veiligheid en gezondheid nagestuurd waarin de ontbrekende onderdelen vastgelegd 
zijn. Er is nu duidelijk vastgelegd hoe: 
  

• de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren 
en actualiseren; 

• de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 
evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

Hiermee is voldaan aan de voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Email kwaliteitsmanager met planning verdere implementatie nieuwe werkwijze omtrent 

veiligheid en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
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 : 15-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-10-2018 
 
 
 
 

 
 

 

 


