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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. 
 
Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten: 
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster, 

de beroepskwalificaties en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
• Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de 

beroepskrachten. 
 
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin 
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.  
 

Beschouwing 
Algemeen 
Yes! Kinderopvang Hoofdland 2 te Zwijndrecht (BSO) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. 
Yes! Kinderopvang biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Per vestiging is een locatiemanager 
aangesteld. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voor de vestiging 
specifieke beleid en de aansturing van de kindercentra. Aan iedere locatie is tevens een 
pedagogisch coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak ondersteuning biedt. 
 
Yes! Kinderopvang Hoofdland 2 te Zwijndrecht (BSO) is sinds 22 augustus 2016 opgenomen in het 
Landelijk Register Kinderopvang. De registratie is afgegeven voor 26 kindplaatsen. De huidige 
situatie is dat er kinderen worden opgevangen in twee basisgroepen; één basisgroep van 16 
kinderen en één basisgroep van 10 kinderen. De opvang is gehuisvest op de locatie van 
basisschool de Wegwijzer. 
 
Inspectiehistorie 
Op 19 december 2017 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. De inspectie heeft zich gericht 
op een volledig onderzoek op de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er is een tekortkoming 
geconstateerd op de beroepskracht-kindratio. 
 
Op 15 maart 2018 heeft op verzoek van de gemeente Zwijndrecht een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden naar aanleiding van een verzoek van Yes! Kinderopvang tot uitbreiding van het 
aantal kindplaatsen in het Landelijk Register van 20 naar 26 kindplaatsen. De toezichthouder heeft 
het college geadviseerd om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
 
Op 8 oktober 2018 heeft op verzoek van de gemeente Zwijndrecht een nader onderzoek 
plaatsgevonden op de beroepskracht-kindratio. Tegelijk met het nader onderzoek heeft er 
een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden, waarbij ook de nieuwe voorwaarden met betrekking 
tot de Wet Kinderopvang, die gelden per 1-1-2018, zijn onderzocht. Tevens is de Meldcode 
Kindermishandeling en huiselijk geweld aan de orde geweest en is er extra aandacht besteed aan 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uit het nader onderzoek en het jaarlijkse onderzoek is 
gebleken dat er voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Er zijn geen 
overtredingen geconstateerd. 
 
Bevindingen huidige inspectie 
Op 3 september 2019 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. De inspectie heeft zich gericht 
op de kernzaken uit de wet- en regelgeving. 
 
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten dragen zorg 
voor een prettige, ontspannen sfeer. Er is voldoende interactie met de kinderen op de groep. Het 
activiteitenaanbod draagt op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van de kinderen. 
Aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan. 

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

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Yes! Kinderopvang beschikt over een pedagogisch beleidsplan, aangevuld met een pedagogisch 
werkplan waarin per groep van de locatie de specifieke werkwijze is opgenomen. 
 
Yes! Kinderopvang draagt er zorg voor dat op BSO Hoofdland conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. Uit gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat het pedagogisch 
handelen onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch klimaat wordt besproken in werkoverleggen. 
Actuele thema's uit het beleidsplan staan op de agenda. Het pedagogisch handelen van de 
beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken door de pedagogische coach en de 
locatiemanager. 

Pedagogische praktijk 

De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De 
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang. De aspecten van 
verantwoorde opvang beschrijven dat de kinderopvang plaatsvindt in een veilige en gezonde 
omgeving, waarin emotionele veiligheid geboden wordt aan kinderen. De persoonlijke en sociale 
vaardigheden van de kinderen moeten bevorderd worden, en dat socialisatie zal plaatsvinden door 
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 
 
Hieronder zijn drie basisdoelen beschreven. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende momenten: 
tijdens de ontvangst op de groep, het eet- en drinkmoment, het vrij spelen binnen en het 
buitenspelen. In onderstaande beschrijvingen worden enkele praktijksituaties beschreven die zijn 
waargenomen tijdens het inspectiebezoek. 
 
Het bieden van emotionele veiligheid 
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 
voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 
  
Elk kind wordt bij binnenkomst op de groep individueel begroet. De beroepskrachten doen dit op 
een enthousiaste en persoonlijke manier; De beroepskrachten noemen de namen van de kinderen 
die binnenkomen. Zo wordt er gezegd: "-naam kind-, wat leuk dat je vandaag weer bij ons komt 
spelen". En tegen een ander kind: "Hee, -naam kind-, jou heb ik nog niet gezien, heb je een leuke 
vakantie gehad? Vertel eens, waar ben je geweest?". 
 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten merken dat 
zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend 
en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties 
die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen, arm om de 
schouder). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie 
van het kind. Zo komt er bijvoorbeeld een kind verdrietig de groep in lopen. De beroepskracht ziet 
dit en gaat naar het kind toe om te vragen waarom het kind verdrietig is. Het kind dacht dat hij na 
school naar huis zou gaan en wil naar zijn moeder toe. Omdat het kind erg verdrietig is, neemt de 
beroepskracht het kind op schoot. De beroepskracht legt uit dat het kind vandaag bij de BSO mag 
spelen en dat zijn moeder hem daarna op komt halen. Als het kind wat rustiger is geworden vraagt 
de beroepskracht waar het kind mee wil spelen. Op verzoek van het kind zet de beroepskracht de 
lego op tafel. Het kind kijkt even naar de lego en loopt dan door naar de autohoek en gaat met een 
auto spelen. De beroepskracht vindt dit prima. 
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Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 
 
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. Bijvoorbeeld na het vrij spelen binnen ruimen de kinderen 
samen met de beroepskrachten het speelgoed op. De beroepskracht geeft aan dat de kinderen die 
naar het toilet willen mogen gaan en dat alle kinderen (daarna) hun handen moeten wassen, 
omdat ze fruit gaan eten. Tijdens het eet- en drinkmoment legt de beroepskracht uit dat ze na het 
eten en drinken buiten gaan spelen.    
 
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De 
beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind. Bijvoorbeeld tijdens het 
buitenspelen vragen twee kinderen aan de beroepskracht of zij dekens en knijpers mogen. De 
beroepskracht vraagt lachend aan de kinderen wat zij van plan zijn om te gaan doen. De kinderen 
geven aan dat zij een tent willen gaan bouwen. De beroepskracht reageert enthousiast: "Wat een 
goed idee. Ik zal de dekens en knijpers voor jullie pakken". 
 
Een andere beroepskracht zit op haar knieën op het schoolplein. Samen met een aantal kinderen 
maken zij tekeningen met stoepkrijt. Ze hebben zichtbaar plezier. De beroepskracht vertelt tegen 
een kind dat een ander kind die ochtend de stoepkrijt tekening gezien heeft, die het kind gemaakt 
heeft van een dinosaurus met een hele lange nek. 
Ze vertelt dat het kind de tekening heel mooi vond. Het kind dat de tekening gemaakt heeft is 
zichtbaar trots en blij dat de beroepskracht dit met hem deelt. 
 
 
Het overdragen van waarden en normen 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. (bron: Besluit 
Kwaliteit kinderopvang) 
  
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Bijvoorbeeld tijdens het inschenken van het 
drinken in gekleurde bekers vraagt een kind aan de beroepskracht: "Mag ik alsjeblieft de oranje 
beker?". De beroepskracht reageert: "Zo, dat vraag jij netjes, wat knap van jou". Hierna vragen de 
andere kinderen om de beurt of zij ook alsjeblieft een bepaalde kleur beker mogen hebben. De 
beroepskracht reageert: "Hoor je dat, omdat jij het zo netjes gevraagd hebt, vragen de andere 
kinderen het nu ook allemaal heel netjes. Wat knap van jullie allemaal". Vervolgens geeft de 
beroepskracht de kinderen de bekers in de gewenste kleur. 
 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'. 
Bijvoorbeeld als de beroepskracht voor twee kinderen een kleurplaat uitgeprint heeft, mogen de 
kinderen deze kleurplaat ophalen bij de printer. De kinderen lopen de deur uit en rennen richting 
het kopieerapparaat. De beroepskracht roept de kinderen terug en zegt: "Wat mag je niet? goed 
zo, rennen op de gang en wat mag je wel?". "Huppelen", zeggen de kinderen. Samen met de 
beroepskracht huppelen de kinderen naar het kopieerapparaat. 
 
Na het fruit eten en voordat de kinderen buiten gaan spelen neemt de beroepskracht de regels 
voor het buitenspelen met de kinderen door. Ze vraagt aan de kinderen "Mag je van het plein af?" 
"Nee, zeggen de kinderen. Dan vraagt de beroepskracht "Wat doe je als je geplaagd wordt?". De 
kinderen geven hier antwoord op. Vervolgens zegt de beroepskracht "Jullie mogen niet in de 
zandbak, want die is dicht. Mogen jullie fietsen?". "Ja", zeggen de kinderen. De beroepskracht 
zegt: "Dat klopt, dat mag". Een kind vraagt of ze ook mogen schommelen. "Ja natuurlijk, dat mag 
ook", zegt de beroepskracht. Als er geen vragen meer zijn en alles duidelijk is, mogen de kinderen 
buiten spelen. 
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Conclusie 
Aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch klimaat is voldaan. Uit de 
pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Website 
• Huisregels/groepsregels 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker zijn ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen 
voor deze koppeling. 
  
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 

Opleidingseisen 

De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker beschikken over een 
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang. 
  
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de 
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 

Groep Leeftijden Aanwezige 
kinderen 

Benodigde inzet Aanwezige inzet 

groep 1 4 t/m 6 jaar 14 2 2 
groep 2 7 t/m 12 jaar 7 1 1 

 
 
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Op schooldagen kan een halfuur worden afgeweken, mits minimaal de helft van het minimale 
aantal beroepskrachten aanwezig is. Op deze locatie kan dit voorkomen rond openen en sluiten van 
de opvang. 
 
Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid 
De organisatie voert een opendeurenbeleid. Hierbij blijft het aantal ingezette beroepskrachten 
ongewijzigd. Ook als de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, blijft het aantal ingezette 
beroepskrachten van kracht. 
 
De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding 
De voorwaarde met betrekking tot de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de 
toezichthouder niet beoordeeld. Momenteel zijn geen stagiaires ingezet in het kindercentrum. 
 
Vakantie-opvang en/of studiedagen 
Tijdens vakantie en studiedagen waarbij langer dan 10 uur opvang geboden wordt, is het 
toegestaan om maximaal 3 uur af te wijken van de beroepskracht-kindratio. De 
kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en heeft deze nauwkeurig vastgelegd in het 
pedagogisch beleidsplan. 
 
Bij openingstijden van 10 uur of langer kan er afgeweken worden aan het begin en eind van de dag 
en tijdens de middagpauze op de tijden 08.30 t/m 9.00 uur, van 13.00 t/m 15.00 uur en van 17.00 
t/m 17.30 uur. 
 
Op de groepen wordt voldaan aan bovengenoemde tijden voor de toegestane afwijking. Gedurende 
deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50% van het 
minimale aantal beroepskrachten is dan aanwezig. De afwijking komt overeen met hetgeen 
vastgesteld is in het pedagogisch beleid. 
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Achterwacht 
Als slechts één beroepskracht aanwezig is gezien het kindaantal, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De beroepskrachten zijn ingelicht over deze 
achterwachtregeling, en beschikken over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.  
  
Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. Op Yes! Kinderopvang Hoofdland (BSO) zijn dit de 
medewerkers van de inpandige basisschool de Wegwijzer. 
 
Conclusie 
Op buitenschoolse opvang Hoofdland (BSO) wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de 
inzet van beroepskrachten. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in groepen 
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een basisgroep is een vaste 
groep kinderen. Op Yes! Kinderopvang Hoofdland (BSO) worden de kinderen opgevangen in vaste 
groepen. Elk kind wordt opgevangen in één basisgroep. Omvang en samenstelling van de 
basisgroepen voldoen aan de voorschriften. De volgende basisgroepen zijn aanwezig: 
 
Groep Leeftijden Maximale grootte Aanwezig kindaantal 
groep 1 4 t/m 6 jaar 16 14 
groep 2 7 t/m 12 jaar 10 7 

 
Op Yes! Kinderopvang Hoofdland (BSO) vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder 
drukke dagen. De houder heeft dit vastgelegd in zijn beleid. Samenvoeging van de groepen, 
omstandigheden en dagen zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De daadwerkelijke 
uitvoering hiervan komt hiermee overeen. 
 
Op Yes! Kinderopvang Hoofdland (BSO) komt het voor dat kinderen worden opgevangen in een 
tweede groep. Alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind 
gedurende een tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één 
andere groep dan de vaste basisgroep. Deze toestemmingsverklaringen zijn vooraf ingevuld en 
ondertekend door de ouder. 
 
Mentorschap 
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders 
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 
 
Conclusie 
Door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige omgeving. Er is 
voldoende waarborging voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief van het kind. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Overzicht ingeschreven kinderen 
• Plaatsingsoverzicht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Actueel beleid 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe samen met de beroepskrachten vorm wordt 
gegeven aan het opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid. De 
beroepskrachten hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast 
agendapunt op de werkoverleggen. Thema's en protocollen worden doorgenomen en zo nodig 
aangepast. 
 
Op Yes! Kinderopvang Hoofdland (BSO) is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor 
alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de wijze waarop dit plaatsvindt 
eveneens vastgesteld in het beleid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

 
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 
de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 : 26 
 

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 : 03-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 05-09-2019 
Zienswijze houder : 19-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 16-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 07-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 

Zienswijze Yes! Kinderopvang Bso Hoofdland 

 
Buitenschoolse opvang  (Bso) Yes! Kinderopvang Hoofdland is trots op de constatering 
van de inspectie dat het pedagogische klimaat op orde is.  De pedagogisch medewerkers 
dragen zorg voor een plezierige, ontspannen sfeer, waar kinderen zich prettig voelen. Er 
is veel interactie met de kinderen op de groep en het activiteitenaanbod draagt op 
positieve wijze bij aan hun ontwikkeling.  
 
De pedagogisch medewerkers begroeten de kinderen bij binnenkomst op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. De pedagogisch medewerkers gedragen zich 
sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten merken dat zij het kind begrijpen en 
reageren daar adequaat op en hebben een professionele werkhouding in situaties die 
vragen om lichamelijk contact (troosten, op schoot nemen, arm om de schouder).  
 
De sfeer op de groep wordt als actief en aangenaam omschreven; de kinderen reageren 
positief op de aangeboden materialen, hoeken en activiteiten en laten in hun gedrag zien 
dat ze zich op hun gemak voelen. De kinderen zijn vrolijk en ontspannen bezig met hun 
spel. De pedagogisch medewerkers benutten het programma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier en sluiten aan bij de ideeën en wensen van de kinderen. De kinderen 
krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.  
 
Nieuwe kinderen op de groep worden door de pedagogisch medewerkers actief begeleid 
bij het leren kennen en omgaan met de afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van 
de kinderen verwacht wordt en geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort. Op de 
groep zijn regels, afspraken en omgangsvormen herkenbaar aanwezig. De pedagogisch 
medewerkers geven hierin het goede voorbeeld.  
 
Uit het rapport komt naar voren dat Yes! Kinderopvang aan de gestelde kwaliteitseisen 
voldoet, zoals met betrekking tot de inzet van personeel, opleidingseisen, het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid en pedagogisch beleid. Er is sprake van een vertrouwde en veilige 
omgeving voor de kinderen, waarbij de stabiliteit van de opvang gewaarborgd wordt.  
 
 
 
 


