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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 aandachtspunten uit vorige inspecties. 
  
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 de buitenschoolse opvang 
Buitenschoolse opvang Yes! Reijerweg is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke opvang biedt in 
de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 
De buitenschoolse opvang bevindt zich in basisschool De Regenboog waar de houder ook een 
peuteropvang exploiteerd. Er is een nauwe samenwerking met de school. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
09-08-16: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
06-11-15; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open ontspannen sfeer in de buitenschoolse opvang. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is en dat op alle onderzochte items aan de voorschriften wordt voldaan. 

 
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 voorschriften. 
  
De observatie heeft plaats gevonden op maandagmiddag tijdens het eet- en drink moment na 
schooltijd en tijdens het vrij- en buiten spelen. De meeste kinderen spelen buiten op het 
schoolplein. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind. 
  
Observatie: 
Wanneer de kinderen uit school binnen komen worden zij vriendelijk begroet door de 
beroepskracht. De kinderen kunnen desgewenst hun verhaal kwijt en mogen vrij spelen totdat de 
kring begint. De beroepskracht heeft de I-pad klaar gezet en de kinderen mogen zichzelf 
aanmelden. Een aantal kinderen gaat meteen spelen met de voetbaltafel. De beroepskracht schilt 
fruit, houdt ondertussen een oogje op de spelende kinderen, voert gesprekjes met kinderen en 
beantwoordt hun vragen. Zij is behulpzaam en helpt de kinderen met 'probleempjes'. Zo stelt ze 
voor geld voor te schieten aan een kind dat graag een boek wil gaan kopen op de boekenmarkt die 
in school gehouden wordt, omdat het kind geen geld bij zich heeft. Het kind is opgelucht en blij 
met de oplossing. Wanneer het aan de voetbaltafel te luidruchtig wordt gebruikt de 
beroepskracht speels de metafoor van een volumeknop die naar beneden gedraaid moet worden. 
De kinderen reageren positief op de aanpak van de beroepskracht. Er heerst een ontspannen 
gezellige sfeer. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkhied en respectvol samenzijn 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om (sommige) activiteiten aan te geven waar hun 
voorkeur naar uit gaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. Ieder 
kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. 
  
Observatie: 
Aan het begin van de middag worden 2 meesters of juffen van de dag gekozen. Dit zijn 2 kinderen 
van de groep die taken van de beroepskrachten overnemen. Zij maken bijvoorbeeld het drinken 
klaar, regelen dat alle kinderen naar het toilet gaan en handen wassen voordat de kring begint en 
leiden een deel van de kring. 
Met betrekking tot de actitviteiten die middag geven de kinderen aan dat zij het flessenvoetbal 
willen herhalen, omdat het de week ervoor niet door kon gaan vanwege slecht weer.  
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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 voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een VOG die voldoet aan de voorschriften. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie die voldoet aan de 
voorschriften. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er zijn 3 op leeftijd ingedeelde basisgroepen. 
Er is een groep voor 20 kinderen van 4-7 jaar, een groep voor 10 kinderen van 4-7 jaar en een 
groep voor 20 kinderen ouder dan 7 jaar. 
Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de voorschriften. 
 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het inspectiebezoek is voldaan aan de beroepskracht- kindratio: 
- er zijn 2 beroepskrachten aanwezig op de groep voor 4-7 jarigen met 14 kinderen; 
- er zijn 2 beroepskrachten aanwezig op de groep voor 7-12 jarigen met 14 kinderen; 
- de 3e groep is op de dag van inspectie niet in gebruik. 
  
Op het kindercentrum worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
Op schooldagen wordt er soms afgeweken van de beroepskracht-kindratio; minstens de helft van 
het aantal vereiste beroepskrachten is ingezet op de groepen. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Ouderrecht 

 
  
 
Oudercommissie 
 
Er is een gezamenlijke oudercommissie ingesteld. Er zijn 2 ouders vanuit de BSO lid van de 
gezamenlijke oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van het 
kindercentrum (buitenschoolse opvang en peuteropvang), die op hetzelfde adres gehuisvest zijn en 
van de overige adressen waar locaties van Yes kinderopvang zijn, die bij de gezamenlijke 
oudercommissie horen. 
 
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, dient de houder 
een jaarverslag klachten 2016 op te stellen, als er in dat jaar schriftelijke klachten door ouders of 
oudercommissie zijn ingediend. 
De houder heeft verklaard dat er in 2016 geen schriftelijke klachten zijn ingediend. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Jaarverslag klachten 
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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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 basisgroepen. 
(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) 



 

9 van 11 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-06-2017 

Yes! Kinderopvang Reijerweg te Ridderkerk 

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) 

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 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Reijerweg 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl/ 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang Ridderkerk BV 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 24428808 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 : 26-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 10-07-2017 
Zienswijze houder : 14-07-2017 
Vaststelling inspectierapport : 17-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

BSO Reijerweg 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 prettig . Herkenbaar is ook dat er echt vanuit het kind 
wordt gewerkt en gedacht, kinderen praten en denken mee over de invulling van de dag. Dit is 
terug te lezen in de observatie. De samenwerking met de school is op deze locatie heel goed en is 
iets waar we trots op zijn. De Bso wordt hier gezien als aanvullend en we worden overal in 
betrokken en van op de hoogte gehouden. De ouders in de oudercommissie denken kritisch mee 
en dat waarderen wij. Er is een goede samenwerking. 
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