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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. 
Vanwege een houderwijziging per oktober 2016 heeft het onderzoek zich gericht op vrijwel alle 
voorwaarden. 
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 KDV Yes! Kinderopvang Prinsenstraat 

Deze locatie betreft voormalig kinderdagverblijf Dikkie Dik van Stichting Sport en Welzijn. Het 
kinderdagverblijf maakt sinds 1 oktober 2016 deel uit van Yes! Kinderopvang, welke opvang biedt 
in de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 
Het kinderdagverblijf is gelegen in basisschool de Reijer, waar Yes! Kinderopvang ook een 
buitenschoolse opvang exploiteert. Het kinderdagverblijf biedt 14 kindplaatsen aan kinderen van 2-

4 jaar oud.  
  
Inspectiegeschiedenis 
Dit betreft het eerste inspectie onderzoek sinds overname door de nieuwe houder. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is onder andere de houderwijziging meegenomen in de beoordeling. 

De toezichthouder constateert dat de houder stapsgewijs zijn beleid implementeert en de 
beroepskrachten de tijd geeft dit eigen te maken. Er 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 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Yes! Kinderopvang hanteert een overkoepelend pedagogisch beleidsplan. 
  
In het pedagogisch beleidsplan is onder meer het volgende beschreven: 
 een in duidelijke en observeerbare termen beschreven visie waarop de 4 basisdoelen 

gewaarborgd worden; 
 de wijze waarop het vierogenprincipe is vorm gegeven; 

 de wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden signaleren en doorverwijzen; 

 en de wijze waarop beroepskrachten ondersteunt worden voor de taken van signaleren en 
doorverwijzen. 

  
De beschrijving omtrent de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep is 
niet voldoende observeerbaar beschreven. Hierop is overleg en overreding toegepast. De houder 
heeft op 6 december 2016 een aangepaste beschrijving omtrent wennen toegestuurd die voldoet 
aan de wettelijke vereisten. Hiermee wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten. 

  
  
 
 
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 0-4 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 op donderdagochtend tijdens een kringactiviteit, een 
knutselactiviteit en het ophalen door de ouders. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 
  
Observatie: 
Gedurende de ochtend praten de beroepskrachten met lieve en rustige stemmen met de kinderen. 
Zij leggen geduldig uit en glimlachen of knikken kinderen bemoedigend toe. Tijdens het fruit eten 
mogen de kinderen om beurten een stukje van de schaal pakken en krijgen zij complimenten dat 

ze goed op hun beurt kunnen wachten en goed fruit kunnen eten. Eén van de kinderen wil niet op 
haar stoeltje zitten. De beroepskracht blijft rustig, geeft het kind tijd voor zichzelf en blijft 
stimuleren dat zij weer mee kan doen met de groep zonder opdringerig te zijn. 
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Persoonlijke competentie 

Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door kinderen zelf gemaakt. 

Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en thema- 
activiteiten. 
  
Observatie: 
Het is tijdens de observatie eind november en de groep is versierd met diverse werkjes in het 
thema Sinterklaas. In de groep staat de 'fiets van Piet'. In de kring worden Sinterklaas liedjes 
gezongen. Eén van de kinderen is verkleed als Piet. Na de kring worden Pietenmutsen geknutseld. 

En aan het einde van de ochtend krijgen alle kinderen hun versierde Sinterklaas fiets mee terug 
naar huis. 
De beroepskracht legt uit dat binnen het VVE programma een aantal standaard jaarlijks 
terugkerende VVE thema's behandeld wordt. Ook is er in het jaar ruimte voor eigen inbreng aan 
thema's, Sinterklaas is er hier één van. 
  

Het vierogenprincipe is overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan ingevoerd 

  
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. 
 

 
Voorschoolse educatie 
 
Het kinderdagverblijf is elke werkdag open. Daarmee biedt het voldoende uren vroeg- en 
voorschoolse educatie aan. 
  
Er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Met behulp van een activiteitenplanning 

worden thema's per ontwikkelingsgebied uitgewerkt. 
  
In de groepsruimte hangen knutselwerkjes en materiaal dat gerelateerd is aan het thema. Het 
huidige thema is Sinterklaas. 
  

Dagelijks zijn er 2 VVE gecertificeerde beroepskrachten aanwezig op de groep. De groepsgrootte is 

maximaal 14 kinderen. 
  
Twee van de 3 beroepskrachten zijn VVE gecertificeerd voor het programma Piramide wat tot voor 
kort op de locatie aangeboden werd. Men wordt nu omgeschoold op het programma Uk en Puk; het 
programma waar de locatie in de toekomst bij Yes! kinderopvang mee verder gaat. 
  
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per e-mail) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2014/2015 en 2016/2017) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Er heeft in het najaar van 2016 een houderwijziging plaatsgevonden. Stichting Sport en Welzijn is 
overgenomen door Yes! kinderopvang Ridderkerk. De houder beschikt over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag (VOG). 

Ook voor de voormalig Sport en Welzijn medewerkers zijn nieuwe VOG's aangevraagd. 
Alle huidige beroepskrachten en overige medewerkers van deze locatie beschikken over een VOG 
die voldoet aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie die voldoet aan de 

wettelijke vereisten. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Het kinderdagverblijf beschikt over 1 stamgroep met maximaal 14 kinderen van 2-4 jaar oud. 

Er werken 3 vaste beroepskrachten op de locatie. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op het moment van inspectie zijn er 6 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 

  
Op het kinderdagverblijf worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op het kinderdagverblijf is Nederlands de voertaal en de documenten zijn geschreven in het 
Nederlands. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in november/ december 2016, door 
één van de vaste beroepskrachten. Er is gebruik gemaakt van de digitale risicomonitor. 
Vanwege de overname worden de voormalig S&W beroepskrachten ingewerkt op de werkwijze van 

Yes! en bekend gemaakt met zowel het systeem als de protocollen omtrent veiligheid en 
gezondheid. 
Alle protocollen zijn digitaal beschikbaar voor alle medewerkers en worden terugkerend in 
teamvergaderingen besproken. 
  
Er is voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 

 

Meldcode kindermishandeling 
 
Yes! Kinderopvang heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld en de 
organisatie heeft een aandachtsfunctionaris aangesteld. 
In het inwerkprotocol dat de organisatie hanteert om op de locatie alle beleid te implementeren is 
de meldcode opgenomen en is het bespreken ervan al begonnen. 

  
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 
een vermoeden van kindermishandeling en op welke signalen zij kunnen letten. 
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden. 
  
 

 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  

Op de locatie wordt als volgt invulling gegeven aan het vierogenprincipe: 

- er zijn altijd 2 beroepskrachten aanwezig; 
- de groepsruimte is voorzien van ramen; 
- de toiletten zijn vlak naast het lokaal waardoor men hoorbaar is als één beroepskracht in de 
groepsruimte is en de ander bij de toiletten is met kinderen; 
- er is een open aanspreekcultuur. 
  
Hiermee is voldaan aan de wettelijke vereisten. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per e-mail) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (versie december 2016) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (versie december 2016) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 

 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Uit de plattegrond blijkt dat de groepsruimte een oppervlakte heeft van 51,45 m². Dit is voldoende 
voor de 14 kinderen die maximaal worden opgevangen. 
  

De ruimte is ingericht met diverse speelhoeken en beschikt over voldoende leeftijd adequaat 
materiaal. 
  
Omdat er uitsluitend 2-4 jarigen worden opgevangen tijdens een ochtend of een middag wordt er 
niet geslapen op de locatie en zijn de vereisten omtrent een slaapkamer niet van toepassing. 
  
Aan de overige wettelijke vereisten wordt voldaan. 

 

 
Buitenspeelruimte 
 
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein, de oppervlakte bedraagt 
meer dan de vereiste 42 m². 
Het schoolplein grenst aan de groepsruimte en is geheel omheind. De gehele buitenspeelruimte is 

betegeld. Er is speelmateriaal zoals fietsjes aanwezig in de schuur. 
Met de basisschool zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het schoolplein. Zo is er een rode 
lijn over de tegels getrokken wat de grens aangeeft van het deel van het kinderdagverblijf. 
  
De buitenspeelruimte voldoet aan de wettelijke vereisten. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via: 
 
 de website; 

 het pedagogisch beleidsplan; 
 social media; 
 het intake gesprek 
 en via dagelijkse gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen. 
 
Ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid zoals o.a. de groepsgrootte, de 
opleidingseisen van de beroepskrachten, de interne en externe klachtenregeling etc. 

De houder plaatst de inspectierapporten op de website. Voor deze locatie is dat pas na afronding 

van dit rapport van toepassing. 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders op de website. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  

 
 
Oudercommissie 
 
Yes! Kinderopvang Prinsenstraat 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 
minimale 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. 
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per e-mail) 
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 Interview (beroepskrachten) 
 Website 

 Inspectierapport BSO Yes!Kinderopvang Prinsenstraat augustus 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 

en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar 50 of minder 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) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling 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. 
(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) 
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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 bij de houder werkzame personen 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 Prinsenstraat 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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 :  F.M.M. Bakker 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 24-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 03-01-2017 

Zienswijze houder : 17-01-2017 
Vaststelling inspectierapport : 19-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 19-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

PSG Prinsenstraat van Yes! Kinderopvang is tevreden met dit inspectierapport. Vooral de 
bevindingen met betrekking tot de pedagogische praktijk vallen positief op. Medewerkers zijn erg 
betrokken bij de kinderen en de sfeer is goed. Vooral met buiten spelen is het belangrijk dat de 

kinderen goed in beeld zijn. We vinden het belangrijk dat ook buiten actief meegespeeld wordt en 
er gerichte activiteiten worden gegaan. 
De continuïteit proberen wij zo goed mogelijk te waarborgen en wij dragen goed zorg voor het 
pedagogisch beleidsplan. Daarnaast zorgt het VVE programma voor een optimale ontwikkeling van 
onder andere de taal. 
We werken in Ridderkerk met een gezamenlijke oudercommissie. Inmiddels is van bijna alle 
locaties een afgevaardigde aanwezig dank zij al onze inspanningen. We hechten veel waarde aan 

het meedenken van ouders. Zo zijn we ook steeds op zoek naar andere vormen van 
ouderbetrokkenheid, die meer aansluiten bij de behoeften en wensen van ouders in deze tijd. We 
hopen hier in 2017 meer vorm aan te kunnen geven. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


