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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet
Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het hoofdstuk inspectie-items geeft een duidelijk beeld welke
voorwaarden zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.

De oordelen zijn gebaseerd op:
· observaties;
· documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd;
· gesprekken met de beroepskrachten;
· contact met de locatiemanager.

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.

Beschouwing
Feiten over buitenschoolse opvang Yes! Kinderopvang Burgemeester de Zeeuwstraat
Buitenschoolse opvang Yes! Kinderopvang Burgemeester de Zeeuwstraat maakt deel uit van Yes!
Kinderopvang Ridderkerk BV. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in de regio. Er is
1 groepsruimte in gebruik waar nu maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar worden opgevangen. De
groepsruimte waar het kinderdagverblijf gebruik van maakt kan ook door de kinderen van de
buitenschoolse opvang worden gebruikt.

Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden:
15-10-2015; jaarlijks onderzoek.  Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein
ouderrecht. De overtreding is inmiddels opgeheven.
27-06-2014; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.

De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld:
- Emotionele veiligheid
- Persoonlijke competentie
- Sociale competentie
- Overdracht van normen en waarden

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.

De observatie heeft plaats gevonden tijdens het fruit- en drinkmoment.

Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier.

Observatie:
De beroepskracht begroet ieder kind bij binnenkomst op een hartelijke manier en toont interesse in
ieder kind afzonderlijk. Er komen tijdens de observatie 2 meisjes binnen. De beroepskracht geeft
ze allebei een knuffel en vraagt hoe het met ze is. Beide meisjes vertellen hun verhaal tegen de
beroepskracht. Tegen een ander kind die binnenkomt wordt gezegd: "wat fijn dat je er weer bent!
Hoe is het?" Ook dit kind vertelt haar verhaal tegen de beroepskracht. De beroepskracht heeft een
goede band met de kinderen en er heerst een goede sfeer.

Persoonlijke competentie
Indicator: de beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele)
kinderen.

De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van
activiteiten.

Observatie:
Tijdens het fruit- en drinkmoment geeft een kind aan dat het graag wil verven op de ramen. De
beroepskracht geeft aan dat het op dit moment niet lukt omdat ze een sportactiviteit hebben
staan, maar dat ze het een goed idee vind om deze activiteit volgende week in te plannen. Het kind
is tevreden met dit antwoord.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee
voldaan is aan de wettelijke vereisten.
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Gebruikte bronnen:
· Interview (Aanwezige beroepskrachten)
· Observaties
· Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens dit inspectiebezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag beoordeeld van 2
beroepskrachten. De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen
aan de wettelijke vereisten.

Passende beroepskwalificatie

De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Opvang in groepen

De kinderen worden in de eigen basisgroep opgevangen. Op minder drukke dagen worden de
basisgroepen samengevoegd, dit kan in de vakanties locatie-overstijgend zijn. Omvang en
samenstelling voldoen aan de wettelijke vereisten.

Beroepskracht-kindratio

Op de buitenschoolse opvang worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste
invalpool.

Gebruikte bronnen:
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch interview locatiemanager)
· Interview (Aanwezige beroepskrachten)
· Observaties
· Verklaringen omtrent het gedrag
· Diploma's beroepskrachten
· Presentielijsten
· Personeelsrooster
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Ouderrecht

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling alsmede de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. Op de
website staat informatie voor ouders over de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan de
geschillencommissie en een stukje over de interne klachtenregeling. Hiermee wordt voldaan aan de
wettelijke vereisten.

Oudercommissie

Yes! Kinderopvang Burgemeester de Zeeuwstraat heeft een gezamenlijke oudercommissie
ingesteld binnen het kindercentrum. Op dit moment is er één ouder vanuit de buitenschoolse
opvang lid en één ouder vanuit het kinderdagverblijf lid van de gezamenlijke oudercommissie,
waarmee voldaan is aan de wettelijke norm. De leden vergaderen gezamenlijk met de leden van de
andere kindercentra in Ridderkerk.

De houder geeft aan dat er een werkgroep is geformeerd die in december 2016 van start gaat die
gaat bekijken of het huidige systeem van de gezamenlijke oudercommissie van kracht blijft. Ook
worden alle zaken rondom oudercommissie en ouderraadpleging vastgelegd.
Invoering is per januari 2017.

Klachten en geschillen 2016

De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) voor de afhandeling van klachten
over:
· een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
· de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
· De klacht zorgvuldig onderzoekt;
· De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
· De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
· De klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
· De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
· In het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen

zijn gerealiseerd.

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Gebruikte bronnen:
· Vragenlijst oudercommissie
· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch interview locatiemanager)
· Interview (Aanwezige beroepskrachten)
· Website
· Klachtenregeling
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op
passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
- voedingsaangelegenheden van algemene aard;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
- openingstijden;
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1, 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Burgemeester de Zeeuw
Website : http://www.yeskinderopvang.nl
Aantal kindplaatsen : 40

Gegevens houder
Naam houder : Yes! Kinderopvang Ridderkerk BV
Adres houder : Uilenvliet 39
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht
KvK nummer : 24428808
Aansluiting geschillencommissie : Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond
Adres : Postbus 70014
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM
Telefoonnummer : 010 4984015
Onderzoek uitgevoerd door : S.E. van Wijngaarden

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Ridderkerk
Adres : Postbus 271
Postcode en plaats : 2980AG RIDDERKERK

Planning
Datum inspectie : 08-12-2016
Opstellen concept inspectierapport : 13-01-2017
Zienswijze houder : 23-01-2017
Vaststelling inspectierapport : 24-01-2017
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2017
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-01-2017

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

BSO Burgemeester de Zeeuwstraat is tevreden met het inspectierapport. Wij vinden het fijn om te
horen dat de inspecteur heeft gezien dat de pedagogisch medewerker een goede band heeft met
de kinderen en dat er een goede sfeer heerst. Ook zijn wij trots dat tijdens het onderzoek is
gebleken dat wij zorg dragen voor de uitvoering van het pedagogisch beleid en dat de vier
basisdoelen worden gewaarborgd.
Wij zijn blij te kunnen mededelen dat er inmiddels nog een ouder is aangemeld bij de OC. De OC
krijgt er steeds meer leden bij, hier zijn wij erg tevreden over.


