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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 de beroepskwalificaties. 

• Het inzien van het Personenregister kinderopvang. 

• Een bezoek aan de locatie. Daar heeft de toezichthouder het pedagogisch klimaat 

geobserveerd en gekeken of de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

• Een gesprek met de beroepskrachten. 

• Onderzoek naar de kennis van de beroepskrachten over het beleid. 

 

De toezichthouder geeft in elk hoofdstuk een beschrijving van de beoordeelde voorwaarden. In de 

inleiding van elk hoofdstuk staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

beoordeelde voorwaarden zit achter in 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  

Buitenschoolse opvang (BSO) Anna Paulownastraat 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. 

  

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. 

  

BSO Anna Paulownastraat is sinds 7 november 2022 opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. Het gaat om een tijdelijke BSO locatie. Yes! BSO Schaepmanlaan is tijdelijk verhuisd 

naar een gebouw aan de Anna Paulownastraat in Zwijndrecht. Ook de samenwerkende basisschool 

De Toermalijn is tijdelijk naar dit gebouw verhuisd. De locatie staat geregistreerd met 40 

kindplaatsen. De buitenschoolse opvang bestaat uit twee basisgroepen voor maximaal 20 kinderen 

in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

  

Onderzoeksgeschiedenis  

Op 31 oktober 2022 heeft de toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd. De 

toezichthouder gaf het advies om deze locatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

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. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het pedagogisch beleid. Hieronder staat 

per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de locatie volgens het pedagogisch beleid 

handelen. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch handelen 

onderwerp is van gesprek. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch 

handelen van de beroepskrachten. 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden van het pedagogisch klimaat. Uit de 

pedagogische observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten werken volgens het 

pedagogisch beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het 

ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

  

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 

verschillende momenten: tijdens het buitenspelen en het vrije spel binnen. De beschrijvingen 

hieronder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 

  

Hieronder beschrijft de toezichthouder 2 basisdoelen. 

  

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 communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 

en inhoud van het gesprek. De beroepskracht sluit op passende wijze aan op de situatie. Samen 

met drie kinderen is de beroepskracht aan het bouwen met dominosteentjes in het gymlokaal. Zij 

zit bij de kinderen op de grond. De beroepskracht vraagt geïnteresseerd naar het bouwwerk van de 

oudere BSO kinderen. De kinderen vertellen over hun werk. "En maken jullie dan een tekening of 

gewoon een rij met steentjes?", vraagt de beroepskracht door. Het kind vertelt dat zij gewoon een 

rij aan het maken zijn. "Laatst was het ook op tv hè", zegt de beroepskracht. "Ja, domino 

masters!", reageert het kind enthousiast. "Als dat omvalt krijg je zo'n mooie tekening te zien", 
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vertelt de beroepskracht. "Ik vind dat altijd zo mooi om te zien", reageert het kind. "En dan 

moeten ze opdrachten doen tussendoor toch?", vraagt de beroepskracht. Het kind knikt en vertelt 

over de opdrachten. 

  

• Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 

De 8+ers hebben een eigen positie in de groep, met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, 

zonder dat zij hierin worden overvraagt. Tijdens de inspectie mogen de oudere BSO kinderen 

zelfstandig, zonder toezicht in het gymlokaal spelen. Zij krijgen de mogelijkheid zich terug te 

trekken van de grote groep. Met de kinderen zijn duidelijke afspraken gemaakt wat er van hen 

wordt verwacht. De beroepskracht vertelt, tijdens het interview met de toezichthouder, dat de 

oudere kinderen ook zelfstandig mogen buitenspelen. De ouders van de kinderen geven hier 

toestemming voor.   

  

Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie 

De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit 

Kwaliteit kinderopvang) 

  

De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de sociale competentie van de kinderen. Dit 

blijkt uit de volgende voorbeelden: 

  

• De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. De beroepskrachten moedigen interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpen de 

kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, 

elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren. 

  

Tijdens de inspectie mogen de kinderen die willen meedoen met bingo. Alle kinderen zitten met 

elkaar aan een ronde tafel. "Zijn jullie er klaar voor?", vraagt de beroepskracht. "Ja", gillen de 

kinderen enthousiast. De beroepskracht begint met het opnoemen van de nummers. De kinderen 

kijken vervolgens op hun kaart of zij het nummer hebben. Sommige kinderen hebben het zichtbaar 

moeilijk met het spel. Aan de beroepskracht vragen zij nogmaals naar het getal en/of zij het getal 

hebben. De beroepskracht stimuleert de kinderen hun buurvrouw of buurman te helpen. Hierna 

kijken de kinderen ook bij elkaar op de kaartjes. Eén van de oudere kinderen komt bij de tafel 

staan en helpt de jongere kinderen met zoeken. 

  

• De kinderen zijn deel van de groep. 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 

kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij activeren de betrokkenheid en deelname van alle 

kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind. Kinderen 

worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 

  

De beroepskracht en één van de oudere kinderen doen samen aan tafel Stratego Junior. Eén van 

de jongere kinderen komt erbij staan en vraagt: "Juf mag ik meedoen?" "Ja natuurlijk mag dat 

kom er maar naast zitten, dan doen we het samen", reageert de beroepskracht. "Nee hij mag niet 

meedoen", zegt het oudere kind. "Jawel (naam kind) mag ook mee doen, hij mag het samen met 

mij doen", reageert de beroepskracht. Met zijn drieën spelen zij het spel verder. De beroepskracht 

helpt het jongere kind door het samen te doen. Na een tijdje moet de beroepskracht weg. "(Naam 

kind) neem jij mijn plaats in?", vraagt de beroepskracht aan het jongere kind. Het kind speelt het 

spel zelf verder, hij krijgt hulp van het oudere kind. 
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Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2022 reeds in het bezit van GGD ZHZ) 

• Interview beroepskrachten 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de verklaringen omtrent het gedrag en 

het Personenregister kinderopvang. Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

  

De aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De 

houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

  

Ook de pedagogisch coach staat ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en is 

gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de opleidingseisen. Hieronder staat 

waaruit dit blijkt: 

  

De aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch coach 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 beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht-kindratio voldoet. Dit blijkt uit de observatie. Tijdens het inspectiebezoek ziet de 

beroepskracht-kindratio er zo uit: 

  

Groep Leeftijden Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal vereiste 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Zap 1 4-9 jaar 16 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Zap 2 8-13 jaar 9 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor een stabiele opvang voor het kind. 

Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

  

Opvang in groepen 

Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Dit zijn de volgende groepen: 

  

Groep Leeftijden Maximale groepsgrootte 

Zap 1 4-9 jaar 20 kinderen 

Zap 2 8-13 jaar 20 kinderen 

  

De houder zorgt voor stabiliteit van de opvang voor de kinderen. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 16 december 2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 20 december 2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (ontvangen 19 december 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (reeds in het bezit van GGD ZHZ) 

• Interview beroepskracht 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
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(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 van een kindercentrum 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. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a 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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Yes kinderopvang Anna Paulownastraat BSO 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 40 

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 

Planning 

Datum inspectie : 13-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 16-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


