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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, planningslijsten, de beroepskwalificaties, 

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 
Yes! Kinderopvang Lindelaan (KDV) te Zwijndrecht maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. Yes! 
Kinderopvang biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
  
Yes Kinderopvang! heeft 39 locaties in Nederland waarvan 25 in Zuid-Holland Zuid. Iedere locatie 
wordt aangestuurd door een locatiemanager. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van het locatiebeleid. De regiomanager geeft leiding aan de locatiemanagers. De 
pedagogisch beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van Yes! 
Kinderopvang. Op iedere locatie is een pedagogisch coach verantwoordelijk voor het coachen van 
het team op pedagogisch gebied. 
 
Yes! Kinderopvang Lindelaan (KDV) is sinds 1 augustus 2011 opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 46 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf bestaat uit 
3 stamgroepen. 
 
Inspectieverleden 
In 2018 en 2019 hebben jaarlijkse inspectie onderzoeken plaatsgevonden waarbij geen 
overtredingen zijn 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. De houder is er verantwoordelijk voor dat de 
beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleid. 
 
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. De houder zorgt er voor dat de 
beroepskrachten op Yes! Kinderopvang Lindelaan 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 2 basisdoelen beschreven. 
 
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 
verschillende momenten: tijdens het vrij spelen binnen, de kring, het fruit eten en drinken en het 
aankleden om naar buiten te gaan. 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: 
 
 De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief 

merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
De beroepskracht legt in de groep de jassen van de kinderen op de grond. De beroepskracht zegt: 
"Als je weet welke jas van jou is, mag je hem alvast pakken en aan doen". De kinderen die dit zelf 
kunnen zoeken hun jas en proberen hem aan te trekken. Een jongen die zijn jas al aan heeft pakt 
de jas van een ander kind. De beroepskracht zegt: "(naam kind), wil jij hem helpen? Dat mag, kom 
maar proberen!". De jongen probeert bij het andere kind zijn jas aan te trekken. De beroepskracht 
vraagt: "Lukt het, (naam kind)? Zal ik anders even helpen?". De jongen knikt ja en de 
beroepskracht zegt: "Heel goed geprobeerd!". 
 
De beroepskracht zegt: "Kom eens, meneer (naam kind)", dat is de jas van (naam kind)". De 
jongen houdt de jas omhoog. De beroepskracht zegt: "Ik zie het, dat is de jas van (naam kind) hè, 
kom maar". De beroepskracht pakt de jas en trekt hem aan bij het meisje dat naast haar staat. Als 
het meisje de jas aan heeft, loopt zij richting de deur. De beroepskracht roept het meisje bij zich: 
"Kom eens, nog even je sjaal om doen". Als de sjaal om is mag het meisje naar de gang om haar 
schoenen aan te trekken. 
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 De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten op passende wijze aan op de 
situatie en/of de vraag van een kind. 

Tijdens het fruit eten voert de beroepskracht een gesprek met een meisje. De beroepskracht 
kijkt naar het meisje en vraagt: "(naam kind), ben je nog een beetje moe? Heb je niet zo goed 
geslapen?". Het meisje knikt ja tegen de beroepskracht en benoemt dat zij bij mama in bed heeft 
geslapen. De beroepskracht herhaalt wat het meisje zegt: "Heb jij bij mama in bed geslapen?". 
Daarna kijkt ze naar een meisje dat ernaast zit en vraagt: "En jij? Heb jij ook bij mama in bed 
geslapen"?. 
 
 Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 
onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. 

De beroepskracht geeft aan dat het tijd is om op te ruimen, zodat ze in de kring kunnen om fruit te 
eten. De kinderen pakken een stoel, nog voordat ze hebben opgeruimd, en zetten hun stoel neer 
op een plek in de kring. De beroepskracht noemt een meisje bij haar naam en zegt: "(naam kind), 
wil jij hier zitten, naast (naam kind)?". Het meisje knikt ja. De beroepskracht benoemt: "Goed zo, 
ga maar lekker zitten". 
  
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 geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven 

het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
Een beroepskracht zit aan tafel met een aantal kinderen, ze maken samen een puzzel. De 
beroepskracht zegt tegen een kind: "Ik heb hier nog een hoekje van de puzzel, waar moet het 
hoekje?". Het kind pakt het stukje en probeert het stukje in de puzzel te passen. De beroepskracht 
kijkt mee en zegt: "Kijk eens goed, zou die misschien hier moeten?". Het kind probeert of het past 
en het lukt. De beroepskracht geeft een compliment: "Goed zo! Knap hoor!". 
 
 In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
De beroepskrachten zitten op de bank bij de kinderen in de kring. Een beroepskracht pakt een 
houten bakje met verschillende kaartjes erin. Op deze kaartjes staan afbeeldingen van dieren en/of 
voorwerpen. Ze legt er een aantal neer op de grond. Ze vraagt aan een kind of hij een kaartje wil 
pakken. Het kind staat op en pakt een kaartje. De beroepskracht vraagt: "(naam kind), wat staat 
er op het kaartje?". Het kind zegt: "Olifant". De beroepskracht zegt: "Goed zo, welk liedje hoort 
hierbij?". Hij noemt het liedje 'Olifantje in het bos'. De beroepskracht zegt: "Houden jullie elkaars 
handen vast? Pak maar de hand van het kindje naast je". Alle kinderen hebben de handen vast en 
de beroepskrachten zingen: 'Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los'. De kinderen zingen 
mee. Daarna mag een ander kind een kaartje pakken, zij pakt de afbeelding van een schaap. Het 
liedje: 'Schaapje, schaapje, heb je witte wol' wordt gezongen. Ieder kind krijgt de beurt om een 
kaartje te pakken en een liedje te noemen dat er gezongen zal worden. 
 
Tijdens het zingen van de liedjes doen de beroepskrachten mee met bewegingen en gebaren. 
De beroepskrachten stimuleren de kinderen om mee te doen (slapen, springen, vliegen), maar de 
kinderen mogen zelf beslissen of zij dit willen. Een enkel kind blijft op zijn stoel zitten. 

Gebruikte bronnen 

 Interview (gesproken met de beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Ukkies en Pukkies) 
 Website (https://www.yeskinderopvang.nl/) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie september 2019) 
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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. 
 
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 werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/ beleidsmedewerker staan ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 
kinderopvangorganisatie. 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
 
De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker(s) 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 Yes! 
Kinderopvang Lindelaan (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 en de observatie. 
  
Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 
 
 
Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 
Beebies 0 - 2 jaar 0 -1 jaar: 4 

1 - 2 jaar: 6 
Totaal: 10 

3 3 

Ukkies 0 -4 jaar 0 - 1 jaar: 1 
1 - 2 jaar: 3 
2 - 3 jaar: 3 
3 - 4 jaar: 4  
Totaal: 11 

2 2 

Pukkies 2- 4 jaar 11 2 2 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijzen van de houder dragen bij aan 
een vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind. 
 
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 
 
Opvang in groepen 
Op Yes! Kinderopvang Lindelaan (KDV) worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind 
wordt opgevangen in één stamgroep. De volgende groepen zijn aanwezig: 
 
Groep Leeftijden Maximaal kindaantal 
Beebies 0 - 2 jaar 14 
Ukkies 0 - 4 jaar 16 
Pukkies 2 - 4 jaar 16 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de locatiemanager) 
 Interview (gesproken met de beroepskrachten) 
 Observatie(s) (Ukkies en Pukkies) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Website (https://www.yeskinderopvang.nl/) 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (Beebies, Ukkies en Pukkies) 
 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
 Presentielijsten (Beebies, Ukkies en Pukkies) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie september 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
 
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 

De houder voldoet aan de wettelijke eisen voor de meldcode. 
 
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 
 
Meldcode  
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 in printversie op de locatie beschikbaar. 
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Bevordering van kennis en gebruik 
De houder heeft kennis en gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit een gesprek met een 
vaste beroepskracht. 
Uit het gesprek blijkt dat de leidinggevende kennis en gebruik van de meldcode bevordert door 
kennisoverdracht tijdens werkoverleg. De beroepskrachten worden bij aanpassingen van de 
meldcode op de hoogte gesteld door Yes! Kinderopvang. 
 
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. 

 
De beroepskracht bekijkt direct de meldcode en benoemt de bovenstaande handelswijzen. 

Gebruikte bronnen 

 Interview (gesproken met de beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie juli 2019) 
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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) 



12 van 14 

Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 27-01-2020 

Yes! Kinderopvang Lindelaan te Zwijndrecht 

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 : Yes! Kinderopvang Lindelaan 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830913 
Aantal kindplaatsen : 46 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 50627856 
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 :  M. de  Jong 

P. Stoel 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 06-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 14-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Yes! kinderopvanglocatie de Lindelaan is tevreden met de constatering van de inspecteur dat er 
sprake is van een prettig pedagogisch klimaat. De kinderen voelen zich ondersteund door de 
beroepskracht, wat zorgt voor een veilige en positieve omgeving. Er worden complimentjes 
gegeven, kinderen worden gestimuleerd in hun interacties en er is sprake van een fijne sfeer. 
  
De kinderen voelen zich gezien, veilig en op hun gemak op de groepen. Dat is waar het ons om te 
doen is! 
 
 
 
 
 
 
 


