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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek naar het personeelsrooster, de presentielijsten en de VE-certificaten.  

 

De toezichthouder heeft in het hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarde 

beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarde. De itemlijst van de 

getoetste voorwaarde zit achterin het rapport. 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden. 

  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken  

Peuterspeelgroep (PSG) Perkstraat maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. Yes! Kinderopvang biedt 

dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Heerjansdam en Ridderkerk.  

  

Iedere locatie wordt aangestuurd door een locatiemanager. De locatiemanagers zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van het locatiebeleid. De pedagogisch beleidsmedewerker is 

verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van Yes! Kinderopvang. Aan iedere locatie is ook een 

pedagogisch coach verbonden die het team op pedagogisch gebied ondersteunt. 

  

PSG Perkstraat is sinds 16 maart 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 14 kindplaatsen. De peuterspeelgroep is gehuisvest in basisschool 

de Dolfijn in het gebouw Hart van Meerdervoort aan de Perkstraat. De peuterspeelgroep bestaat uit 

2 stamgroepen met maximaal 14 kinderen in de leeftijd 2-4 jaar. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 18 oktober 2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij naast de kernzaken uit 

de Wet kinderopvang ook de extra domeinen veiligheid en gezondheid en de inzet van de 

pedagogisch beleidsmedewerker zijn onderzocht. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

  

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op PSG Perkstraat heeft 

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

Op 21 september 2021 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er werden twee 

tekortkomingen geconstateerd.  
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De houder voldeed niet aan de volgende voorwaarden: 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen. 

 De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 september 2021 werden twee tekortkomingen geconstateerd. 

De gemeente Zwijndrecht heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nader onderzoek. 

Tijdens dit nader onderzoek is het onderdeel voorschoolse educatie - VE certificaten uit het domein 

pedagogische kwaliteit beoordeeld.  

  

De voorwaarden die zijn beoordeeld tijdens dit nader onderzoek voldoen. In het rapport wordt dit 

verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Aangezien dit een nader onderzoek betreft kan de houder geen gebruik maken van het indienen 

van een zienswijze. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Voorschoolse educatie 

 

Het vorig inspectieonderzoek  

Beroepskracht-kindratio 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 september 2021 bleek dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten voorschoolse educatie en het aantal aanwezige kinderen niet voldoet aan de 

wettelijke voorwaarde. Uit de presentielijsten en het personeelsrooster bleek dat op woensdag 15 

september 2021 13 kinderen opgevangen werden door 1 beroepskracht voorschoolse educatie. Er 

moet minimaal één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen zijn. De tweede 

aanwezige beroepskracht is niet in het bezit van een VE-certificaat. 

 

VE kwalificatie-eisen beroepskrachten 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 september 2021 bleek dat de houder op één dagdeel niet aan 

de VE kwalificatie-eisen voldoet. De aanwezige beroepskracht op woensdag 15 september 2021 is 

niet in het bezit van een bewijs dat zij een scholing, met goed gevolg, heeft afgerond voor kennis 

en vaardigheden van voorschoolse educatie. 

 

Het nader onderzoek 

Tijdens het nader onderzoek op 15 februari 2022 blijkt dat de houder voldoet aan de beoordeelde 

voorwaarden.  

 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het aantal aanwezige 

kinderen voldoet aan de wettelijke voorwaarde. Er is minimaal één beroepskracht voorschoolse 

educatie per acht kinderen. 

 

Dit blijkt uit het documentonderzoek naar het personeelsrooster, de presentielijsten en VE-

certificaten van het ingezette personeel in week 4, 5 en 6.   

 

VE kwalificatie-eisen beroepskrachten 

De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een bewijs dat zij een scholing, met goed 

gevolg, hebben afgerond voor kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie. 

 

Dit blijkt uit het documentonderzoek naar het personeelsrooster, de presentielijsten en VE-

certificaten van het ingezette personeel in week 4, 5 en 6.  
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Gebruikte bronnen 

 Personeelsrooster week 4, 5 en 6 2022 (ontvangen op 15 februari 2022) 

 Certificaten voorschoolse educatie (ontvangen op 15 februari 2022) 

 Presentielijsten week 4, 5 en 6 2022 (ontvangen op 15 februari 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Perkstraat PSG 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035830840 

Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

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

Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang Zwijndrecht 

Adres houder : Uilenvliet 39 

Postcode en plaats : 3333 BS 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 : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. Hilgeman 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwijndrecht 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 3330 AA ZWIJNDRECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 15-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-03-2022 

 

 

 

 

 

 


