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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.
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd:




Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, roosters- en planningslijsten, de
beroepskwalificaties en de meldcode kindermishandeling.
De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd.
Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook
heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang.

De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden
beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de
getoetste voorwaarden zit achterin het rapport.

Beschouwing
Algemeen
Yes! Kinderopvang biedt kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Kinderdagverblijf Grote Beerstraat
is gehuisvest in het Wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht. Het kinderdagverblijf heeft twee verticale
stamgroepen met kinderen van 0 t/m 4 jaar: de Ukkies voor maximaal 14 kinderen en de
Ukkepukkies voor maximaal 9 kinderen.
Inspectieverleden
Op 30 augustus 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden waarbij de kernzaken
uit de Wet Kinderopvang zijn onderzocht. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Op 21 januari 2019 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden waarbij naast de
kernzaken uit de Wet Kinderopvang ook de inzet van de pedagogisch coach is onderzocht. Er zijn
geen overtredingen geconstateerd.
Conclusies inspectie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen.
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor
een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen
op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de
kinderen.

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

Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Yes! Kinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de locatie Grote
Beerstraat (KDV) een pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat.
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid.
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten op Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat volgens
het pedagogisch beleid werken.

Pedagogische praktijk
De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische
observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau
van de kinderen.
Hieronder zijn 3 basisdoelen beschreven.
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op
verschillende momenten: tijdens het eten en drinken aan tafel, het vrij spelen binnen en het
buitenspelen. De beschrijvingen hier onder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien.
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).
De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de
volgende voorbeelden:
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De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt deze kennis
gebruikt. De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten
actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren hier adequaat op.
Bijvoorbeeld; Na het eten en drinken worden kinderen om de beurt door een beroepskracht
verschoond. De beroepskracht gaat gehurkt voor een kind staan en opent haar armen. 'Ga je mee,
dan zal ik je verschonen', zegt de beroepskracht. De kinderen mogen zelf met behulp van een
trapje de verschoonruimte opklimmen. De beroepskracht ondersteunt de kinderen hierbij. Als 1
kind verschoond moet worden zegt de beroepskracht: 'Je vind verschonen een beetje spannend he,
maar je doet het heel goed. Ik zal het heel snel doen'. Het kind ligt klaar om verschoond te worden
en is onrustig. De beroepskracht zegt: 'Ja, ik snap het'. De beroepskracht tilt het kind op en
verschoont het kind staand. Ze zegt: 'Vind je het zo fijner'. Het kind kalmeert direct laat zich door
de beroepskracht verschonen.
Tijdens het eten van fruit heeft een kind een druif in zijn mond. De beroepskracht ziet dat het kind
de druif niet lekker vindt. Ze zegt: 'Vind je de druif niet lekker? Wil je hem niet meer? Leg hem
daar dan maar neer en pak maar een stukje banaan, want ik weet dat jij dat wel lekker vindt'.
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 bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
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 plannen 'speelwerkactiviteiten' met een doel. Er is aandacht voor en overleg
over kwaliteit en niveau van spel, zowel op groepsniveau als voor individuele kinderen.
Bijvoorbeeld: Na het eten en drinken pakt de beroepskracht een grote ronde doos. Ze laat de doos
aan de kinderen zien en vraagt wat er op het deksel van de doos te zien is. Het is een poes. Op de
zijkant van de doos staan muzieknootjes. De beroepskracht vraagt op een spannende toon aan de
kinderen wat er in de doos zou kunnen zitten. De beroepskracht tilt het deksel een klein stukje
open en spiekt eerst zelf even in de doos. Ze vraagt of de kinderen ook willen zien wat er in de
doos zit. Ze tellen tot drie en dan haalt de beroepskracht het deksel van de doos. Er zitten allemaal
spulletje in de doos. Alle kinderen mogen kijken. Daarna mag 1 kind iets uit de doos halen. De
beroepskracht vraagt wat het kind uit de doos gehaald heeft. 'Een vliegtuig', zegt een kind.
'Kennen we daar een liedje over?', vraagt de beroepskracht. Ze zingen met zijn allen een liedje
over de helikopter. Daarna mag een ander kind een voorwerp uit de doos pakken en zeggen welk
liedje bij het voorwerp past. Alle kinderen komen aan bod. Ze pakken onder andere een schaapje,
een krokodil, een spin, een olifant, een poes, een paddenstoel etc. De liedjes worden
gezamenlijk met bijpassende bewegingen gezongen.
Voor het drinkmoment deelt de beroepskracht de bekers uit aan de kinderen. Voordat de
beroepskracht een beker aan een kind geeft, vraagt ze: 'Weet jij welke kleur deze beker heeft?'.
Als de kinderen het antwoord niet weten, helpt de beroepskracht door de eerste letters van de
kleur te noemen. Daarna complimenteert ze de kinderen. 'Deze beker is gr...groen, goed zo'. Als
de beroepskracht een roze beker aan een kind laat zien, zegt het kind blauw. De beroepskracht
laat het kind zien hoe blauw eruit ziet; 'Kijk, hij heeft blauw in zijn shirt, dit is blauw' en 'Als dat
blauw is, dan is deze kleur ro...roze, goed zo'.
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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)
De beroepskrachten dragen waarden en normen over aan de kinderen. Dit blijkt uit de volgende
voorbeelden:
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en
consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij
gedrag en behoefte van individuele kinderen.
Bijvoorbeeld; De beroepskracht is een kind aan het verschonen als zij ziet dat een ander kind op
een tafel is geklommen. De beroepskracht zegt: 'Kom daar maar vanaf alsjeblieft'. En als het kind
van de tafel af is zegt de beroepskracht: 'Dank je wel'. De beroepskracht vraagt of het kind even
naar haar toe wil komen. De beroepskracht gaat op ooghoogte zitten en legt uit: 'Dat is een tafel
he, daar kan je niet op zitten, afgesproken? '.
Een kind wat door het lokaal rent wordt door de beroepskracht aangesproken. De beroepskracht
legt uit dat er binnen niet gerend mag worden, omdat er dan ongelukken kunnen gebeuren. Als het
kind even later weer door het lokaal rent reageert de beroepskracht: 'Wat had ik nou gevraagd aan
jou? Binnen mag je niet rennen. We gaan zo naar buiten en daar mag je wel rennen. Ik ben bijna
klaar'.

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager mevrouw C. Korporaal)
Interview (De beroepskrachten)
Observatie(s)
Landelijk Register Kinderopvang
Website
Huisregels/groepsregels
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in het personenregister kinderopvang. Alle
beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft mee genomen staan ingeschreven en
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de
kinderopvangorganisatie.
De pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers heeft de toezichthouder ook mee genomen in de
steekproef. Uit de steekproef blijkt dat zij staan ingeschreven en gekoppeld zijn in het
personenregister kinderopvang.

Opleidingseisen
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers hebben een geschikt
diploma volgens de geldende cao kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten op
kindercentrum Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat (KDV).
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Beroepskracht-kindratio
De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de
beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de
observatie.
Tijdens het inspectiebezoek zijn de groepen de Ukkies en de Ukkepukkies tot 11.00 uur
samengevoegd. De beroepskracht-kindratio er zo uit:
Groep

Leeftijden

Ukkies en
Ukkepukkies

0-4 jaar

Aanwezige
kinderen
10

Benodigde
inzet
2

Aanwezige
inzet
2
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Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid
Bij activiteiten binnen of buiten het kindercentrum blijft de inzet van het aantal beroepskrachten
hetzelfde.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat (KDV) worden de kinderen opgevangen in vaste groepen.
Elk kind wordt opgevangen in één stamgroep. Ten tijde van de inspectie zijn de groepen de Ukkies
en de Ukkepukkies vanwege de aantallen tot 11.00 uur samengevoegd:
Groep
Ukkies en
Ukkepukkies

Leeftijden
0-4 jaar

Kindaantal
10

Maximaal kindaantal
12

Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten
hieraan zijn toegewezen. De organisatie informeert de ouders en kinderen.

Gebruikte bronnen












Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager mevrouw C. Korporaal)
Interview (De beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Plaatsingsoverzicht
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Inhoud meldcode
Yes! Kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld. In de meldcode staat in
stappen aangegeven hoe personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
omgaan. De organisatie gebruikt het model van de Brancheorganisatie kinderopvang.
De meldcode bevat een afwegingskader. Het afwegingskader is een kader dat het mogelijk maakt
om te beoordelen of er sprake is van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling of een
vermoeden daarvan. Hierdoor kan personeel beslissen of zij een melding moeten doen.
Stappenplan
In de meldcode staat een stappenplan. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen.
Het stappenplan beschrijft de functies van de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het
uitvoeren van de stappen.
De meldcode is digitaal op de locatie beschikbaar.
Bevordering van kennis en gebruik
De houder heeft kennis en gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit een gesprek met de
vaste beroepskracht. Uit het gesprek blijkt dat de locatiemanager kennis en gebruik van de
meldcode bevordert door kennisoverdracht tijdens werkoverleg.
Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling
De houder heeft kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de beroepskrachten
bevorderd:

Indien bij de houder bekend wordt dat een werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan
seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de organisatie, dan heeft de
houder direct overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Als uit dit gesprek blijkt
dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet de houder direct aangifte en stelt de
vertrouwensinspecteur hiervan op de hoogte.


Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de
organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen.



Indien bij een beroepskracht of andere werknemer bekend is geworden dat de houder zich
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de
organisatie, dan moet de beroepskracht in contact treden met de vertrouwensinspecteur
kinderopvang. Daarnaast moet de beroepskracht bij een redelijk vermoeden aangifte doen.

Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij daarvan voldoende op de hoogte is.
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Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager mevrouw C. Korporaal)
Interview (De beroepskrachten)
Observatie(s)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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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 een kindercentrum
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)
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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt 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 tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf,
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat
http://www.yeskinderopvang.nl
000035830875
24
Nee

:
:
:
:
:
:

Yes! Kinderopvang Zwijndrecht
Uilenvliet 39
3333BS Zwijndrecht
www.yeskinderopvang.nl
24428812
Ja

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
S. Villanueva

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zwijndrecht
: Postbus 15
: 3330AA ZWIJNDRECHT

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

07-02-2020
10-02-2020
13-02-2020
13-02-2020
13-02-2020

: 05-02-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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