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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt kinderopvang, buitenschoolse opvang en 
peuterspeelzaalwerk in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
  
Peuterspeelgroep Karnebeekpad heeft sinds augustus 2012 een kinderopvangregistratie. De 
peuterspeelgroep is twee ochtenden per week geopend voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
  
Huidige inspectie 
De kinderen worden vrijgelaten in de activiteitenkeuze tijdens het vrij spelen. Tussen het 
voorbereiden van een nieuw thema door, hebben de beroepskrachten voldoende aandacht voor de 
kinderen. 
  
Door de beperkte openingstijden van het kinderdagverblijf wordt het krap om alle activiteiten aan 
te bieden met betrekking tot de voorschoolse educatie en het programma Early Bird. 
De kinderen met een VVE indicatie stromen dan ook door, indien een plekje beschikbaar is, naar 
een andere locatie waar 4 dagdelen VVE wordt aangeboden.  
  
Ten tijde van de inspectie heeft de toezichthouder een kritische noot gegeven aangaande de 
standplaats van de scharen. De scharen zijn gelijk door de beroepskracht op een andere, veilige 
plaats opgeborgen. 
  
Na de inspectie heeft de houder nog het opleidingsplan en de VVE certificaten nagezonden. 
  
Tijdens deze inspectie zijn niet alle voorwaarden uit het rapport meegenomen in de beoordeling. 
Het onderzoek heeft zich gericht op de kernzaken uit de wet- en regelgeving en is dan ook met 
name gebaseerd op een gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep. 
  
Inspectiehistorie 
Tijdens de inspectie na registratie in 2012 zijn er overtredingen geconstateerd met betrekking tot 
de beroepskracht-kind-ratio en het pedagogisch handelen van de beroepskrachten. De inspectie in 
2013 heeft uitgewezen dat deze overtredingen zijn hersteld. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Overtredingen geconstateerd met betrekking tot de voorschoolse educatie. 
 

 



4 van 10 
Inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 09-01-2014 
Yes! Kinderopvang Karnebeekpad te ZWIJNDRECHT 

 
Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogische praktijk 
 
De kinderen worden vrijgelaten in de activiteitenkeuze. De beroepskrachten hebben een 
responsieve houding naar de kinderen toe. Een kind vraagt of zij ook een muts krijgt, de 
beroepskracht legt uit dat een ander kind jarig is. Als zij jarig is, krijgt ze ook een muts. 
  
De beroepskrachten sluiten aan bij het fantasiespel en de belevingswereld van de kinderen. Als Puk 
moet gaan slapen willen de kinderen hem al in het kleine bed leggen. De beroepskracht geeft aan 
dat Puk heeft gevraagd of hij in het grote bed mag slapen. Dit heeft met het thema te maken. 
  
Op de groep wordt de ruimte aangepast naar het thema knuffels. Als de kinderen de tas met 
knuffels zien, zorgt dit ervoor dat de kinderen de beroepskrachten gaan helpen met het plaatsen 
van knuffels in de groepsruimte. 
  
Een kind heeft een kaartje behorend bij het thema in haar mond. De beroepskracht ziet dit en 
grijpt in en benoemt dat ze dit beter niet kan doen, want het is niet lekker en erg scherp. 
  
Als een kind met speelgoed in de hand van de glijbaan afkomt, wordt het kind aangesproken op 
zijn gedrag en wordt de regel 'geen speelgoed op de glijbaan' herhaald. 
  
Wanneer het tijd is om op te ruimen, blijven veel kinderen doorspelen. De kinderen hebben veel 
begeleiding nodig. Daarnaast geven de beroepskrachten regelmatig complimenten. 
  
De beroepskrachten begeleiden de kinderen waar nodig. In de kring wordt fruit gegeten. Om de 
beurt mag een kind met het bord fruit rond om alle kinderen 2 stuks fruit te laten pakken. De 
beroepskracht loopt mee om het bord te ondersteunen en de kinderen die fruit mogen pakken te 
helpen bij hun keuze. 
  
De beroepskrachten zijn bekend met de bijzonderheden van de kinderen, zoals de medische 
achtergrond van een kind. 
 
Voorschoolse educatie 
 
Op de groep wordt gewerkt met Puk en Ko. De houder heeft een opleidingsplan opgesteld. 
  
Eén beroepskracht is in het bezit van een certificaat voor het werken met voor- en vroegschoolse 
educatieprogramma's. De andere beroepskracht is bezig met de opleiding en hoopt deze in maart 
af te ronden.  
  
De peutergroep is twee dagdelen van 3 uur geopend. Voor de voorschoolse educatie dient men ten 
minste 4 dagdelen van 2,5 uur of 10 uur per week aan voorschoolse activiteiten aan te bieden. 
  
De beroepskrachten geven aan dat het in de praktijk moeilijk is om alle voorschoolse activiteiten in 
2 dagdelen te verwerken. Naast Puk en Ko werkt Yes ook met Early Bird om de kinderen de 
Engelse taal bij te brengen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

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 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 



5 van 10 
Inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 09-01-2014 
Yes! Kinderopvang Karnebeekpad te ZWIJNDRECHT 

 
Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste 
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht 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 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (Beroepskrachten) 
• Observaties (Tijdens het vrij spelen, het opruimen en het fruit eten) 
• VVE-certificaten 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn op de locatie ingezien. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De diploma's van de beroepskrachten zijn op de locatie ingezien. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de presentielijst blijkt dat er 12 kinderen worden verwacht. Ten tijde van de inspectie waren er 
8 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kind-
ratio. 
  
Van een afwijking van de beroepskracht-kind-ratio is geen sprake. Het kinderdagverblijf is 2 
dagdelen geopend. Op deze dagdelen staan altijd 2 beroepskrachten op de groep. 
 
Opvang in groepen 
 
Het kinderdagverblijf bestaat uit 1 stamgroep van maximaal 14 kinderen van 2 - 4 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 

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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht 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 beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 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 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 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 6 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 1.50 lid 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Karnebeekpad 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
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 
 
 

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 :  M. van Maurik 

 
 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ZWIJNDRECHT 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-01-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 16-01-2014 
Zienswijze houder : 30-01-2014 
Vaststelling inspectierapport : 03-02-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercomissie 

: 03-02-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-02-2014  

Openbaar maken inspectierapport : uiterlijk 24-02-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

Naar aanleiding van het van u ontvangen conceptrapport voor locatie  van Karnbeekpad 6, doe ik u 

conform afspraak onze zienswijze toekomen. 

 

Er is een vergissing gemaakt in het opgeven van de VVE locaties bij de gemeente Zwijndrecht. 

Locatie van Karnebeekpad is geen VVE locatie omdat we daar maar twee dagdelen bieden in plaats 

van de benodigde vier dagdelen. Er komen ook geen VVE-kinderen.  De medewerkers zijn wel VVE-

opgeleid.  Het LRKP zal door de gemeente worden  aangepast.  

 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rebecca Kooiman-Ringeling 

Locatiemanager Yes! Kinderopvang 

 
 

 


