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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. 
De Rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra. Deze kwaliteitseisen worden 
jaarlijks getoetst door de GGD. In het reguliere onderzoek wordt elk kindercentrum tenminste 
getoetst op de pedagogische praktijk, aanwezigheid en inzet van gekwalificeerde beroepskrachten 
en of de opvang plaatsvindt in vaste groepen. Ten behoeve van dit jaarlijkse onderzoek zijn de 
groepen bezocht door de toezichthouder. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Yes! Kinderopvang Beethovenlaan 97 te Zwijndrecht (BSO) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. 
Yes! Kinderopvang biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Yes! Kinderopvang Beethovenlaan 
97 te Zwijndrecht (BSO) is sinds 1 januari 2010 met 60 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in basisschool 
'De Develhoek' in Zwijndrecht en bestaat uit drie basisgroepen van maximaal 20 kinderen. Onlangs 
is er een vierde groep gestart. Hiervoor zal een uitbreiding van het aantal kindplaatsen 
aangevraagd worden van 60 naar 80 kindplaatsen. Er zijn twee groepen in de leeftijd van 4 – 7 
jaar en één groep in de leeftijd van 7 - 12 jaar. De vierde groep zal gebruikt gaan worden voor 
kinderen in de leeftijd van 4- 12 jaar. De buitenschoolse opvang heeft een eigen ruime vaste 
groepsruimte en de kinderen kunnen gebruiken maken van het gymlokaal van de school. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2015 heeft er een jaarlijks onderzoek gericht op kernzaken uit de Wet kinderopvang 
plaatsgevonden. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
In 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek op kernzaken met als extra domein veiligheid en 
gezondheid plaatsgevonden. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Huidige inspectie 
De jaarlijkse inspectie van Yes! Kinderopvang Beethovenlaan 97 (BSO) is uitgevoerd in de maand 
september 2017. Het betreft een onaangekondigde inspectie en heeft zich gericht op de kernzaken 
uit de wet- en regelgeving. De bevindingen zijn dat de houder voldoet aan deze items uit de Wet 
kinderopvang. 
  
De pedagogische observatie heeft plaatsgevonden op alle groepen tijdens het eet- en 
drinkmoment, het buiten spelen en een activiteit. De groepsruimte is voorzien van een passende 
inrichting en biedt verschillende spelmogelijkheden. De begeleiding van de groep wordt uitgevoerd 
door bekende gezichten. Het middagprogramma wordt gekenmerkt door flexibiliteit in het vrije 
spel, waarbij de activiteiten voorbereid zijn en naar eigen keuze aan deel te nemen. 
  
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop de buitenschoolse opvang getoetst 
is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. Aan de getoetste 
voorwaarden is voldaan. 
  
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Pedagogisch beleid 

Yes! Kinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin de visie op de omgang 
met kinderen is vastgelegd. 
  
In het beleidsplan beschrijven zij onder andere hun visie op de omgang met kinderen. 
Yes! Kinderopvang heeft de vier opvoedingsdoelen (het waarborgen van de emotionele veiligheid, 
de persoonlijke- sociale competenties, en de normen en waarden) verwerkt in de pedagogische 
cirkel waarbij ze het kind centraal stellen en de volgende pedagogische basisdoelen hanteren; 
  
1.  Ik mag er zijn en mag zijn wie ik ben 
2.  Ik wil iets en ik kan het 
3.  We doen het samen 
4.  Ik ben een lief en goed kind 
5.  Ik heb een familie, een school en een buurt 
  
Het kind staat centraal in de cirkel en de cirkel illustreert hoe de verschillende aspecten van de 
pedagogische visie met elkaar samenhangen. De verschillende lagen in de cirkel geven het verband 
aan tussen de kindvisie, de houding die past bij de kindvisie en het gedrag dat bij die houding 
hoort. 
  
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn concreet en observeerbaar opgenomen in het 
beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren 
van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden tijdens de 
opvang. 
  
Tevens zijn in het beleidsplan praktische onderwerpen opgenomen over bijvoorbeeld de 
beroepskracht-kind-ratio, het wennen en de groepssamenstelling. 
  
Houder voldoet hiermee aan de voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 

De Wet kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 
pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 
overgedragen. 
  
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid onder meer door het locatieoverleg. 
Tevens vindt teamoverleg plaats. De beroepskrachten bespreken praktische en inhoudelijke zaken 
met hun leidinggevende. 
  
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier competenties waaraan de 
pedagogische praktijk minimaal moet voldoen. Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand 
gekomen door waarnemingen tijdens de observatie op de groep. Ook is een vraaggesprek gevoerd 
met de beroepskrachten. 
  
Er is geobserveerd tijdens een eet- en drinkmoment, een activiteit en het vrij spelen buiten. 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.  
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek. Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een 
kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Bijvoorbeeld een kind geeft aan een beroepskracht aan 
dat hij de rekentafels al kent. De beroepskracht reageert: "Echt waar, wat knap". En vervolgens: 
"Hoe gaat dat dan op school? Moet je de tafels ook zingen van één keer acht is acht.. etc.". Door 
de ongedwongen manier van omgaan met de kinderen is het merkbaar dat de beroepskrachten 
vaste en bekende gezichten zijn voor de kinderen. Er is een aangename sfeer in de groep. De 
kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Het welbevinden van de kinderen 
is goed. De kinderen genieten zichtbaar en zijn ontspannen bezig met hun spel. Ze zijn met 
interesse bezig, alleen of met anderen. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
Er is zowel binnen als buiten voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden 
en leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 
fantaseren, waarbij een gevarieerd aanbod mogelijk is. Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing. 
Op de BSO Beethovenlaan 97 is een open deurenbeleid. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig 
en zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. De beroepskracht is voor 
kinderen beschikbaar als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen moeten aan de 
beroepskracht vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij 
zelf pakken. De kinderen kennen de afspraken hierover. Dagelijks gaan de kinderen naar buiten. In 
de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel. Vanwege 
het aangename weer spelen de meeste kinderen vandaag voor een groot deel buiten. Kinderen 
spelen op het schoolplein met elkaar, afhankelijk van hun mate van zelfstandigheid en leeftijd. Dit 
verloopt ontspannen.  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 
  
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of 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. 
  
Het eet- en drink moment gebeurt voor de kinderen in vaste groepen met bekende 
beroepskrachten en leeftijdsgenoten. Voor het eten wassen alle kinderen hun handen. De kinderen 
mogen zelf hun drinken tappen uit een grote waterkan. Van een beroepskracht krijgen de kinderen 
een koekje. Een kind zegt: "Ik lust die koekjes niet". De beroepskracht zegt: "Dat geeft niet. Zullen 
we zo samen naar de andere groep lopen? Daar hebben ze andere koekjes die jij wel lust." Als de 
beroepskracht klaar is met het uitdelen van de koekjes loopt de beroepskracht samen met het kind 
naar de andere groep. De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale 
vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, 
troosten, helpen en werken samen. 
  
De beroepskrachten sluiten ook aan op de wensen en ideeën van de kinderen. De oudere kinderen 
hebben aan de beroepskrachten aangegeven dat zij zichzelf te groot vinden voor 
sommige activiteiten (met) voor de jongere kinderen. De oudere kinderen hebben zelf thema's 
bedacht en op papier uitgewerkt. De beroepskrachten gebruiken deze thema's, afhankelijk van de 
mogelijkheden, bij het inplannen van activiteiten. De beroepskrachten sluiten aan op de 
persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en waarderen individuele talenten, kwaliteiten 
en eigenaardigheden. 
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Afspraken, regels en gedragsvormen zijn duidelijk aanwezig. Waar nodig worden deze herhaald 
door de beroepskrachten. De kinderen weten dat ze niet mogen plagen en dat ze rekening moeten 
houden met elkaar. Er zijn regels die alle kinderen kennen, zoals: niet rennen in het lokaal en de 
gang, je mag geen speelgoed met opzet kapot maken en je doet elkaar geen pijn. 
  
Tijdens het uitdelen van de koekjes zegt de beroepskracht tegen een kind; "Als je iets krijgt dan 
zeg je even dank je wel". En vervolgens "Goed zo, dank je wel". Zelf geven de beroepskrachten het 
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goede voorbeeld in taal, door samen te werken en te helpen. Regels worden uitgelegd en zo nodig 
toegelicht. De kinderen worden gestimuleerd om met zijn allen de spullen op te ruimen. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. Schouten) 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn ingezien tijdens de 
inspectie. Deze verklaringen zijn niet ouder dan twee jaar of na 1 maart 2013 afgegeven en 
bevatten de juiste screeningskenmerken voor de kinderopvang. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan 
de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. Hieruit blijkt 
dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 

Basisgroepen  
Op buitenschoolse opvang Beethovenlaan 97 vindt de opvang plaats in drie basisgroepen van 
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. Onlangs is er een vierde basisgroep 
gestart. Voor deze basisgroep zal een uitbreiding van het aantal kindplaatsen aangevraagd worden 
van 60 naar 80 kindplaatsen. Een basisgroep voor kinderen vanaf 4 jaar is niet groter dan 20 
kinderen. In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek 
weergegeven: 
  
Groep Leeftijd Max. aantal 

kinderen 
Aantal aanwezige kinderen 

de Bobbies 7 t/m 12 jaar 20 kinderen 15 kinderen 

de Kiddies 4 t/m 7 jaar 20 kinderen 18 kinderen 
de Tommies 4 t/m 7 jaar 10 kinderen 10 kinderen 
de Guppies 4 t/m 12 jaar 10 kinderen 8 kinderen 

  
Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de groepen voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen om kinderen in de basisschoolleeftijd op te 
vangen in vaste groepen. 
  
Tweede basisgroep 
Voor kinderen die in een tweede groep worden opgevangen zijn door de ouders 
toestemmingsverklaringen getekend. Deze toestemming is vooraf gegeven, schriftelijk of digitaal, 
en beslaat de opvang in één extra basisgroep. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 

Inzet beroepskrachten 
Op BSO Beethovenlaan 97 worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Op basis van steekproeven uit de planningslijsten, personeelsroosters en de 
daadwerkelijke bezetting van de groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de 
ingezette beroepskrachten als voldoende beoordeeld. Het aantal beroepskrachten is conform de 
norm 1ratio.nl. diensten. 
  
Hieruit volgt dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen. 
  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
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In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten tijdens het 
inspectiebezoek weergegeven. 
  
Naam groep Kindaantal Leeftijden Aantal vereiste 

beroepskrachten 
Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

de Bobbies 15   7 jaar; 2 
  8 jaar; 6 
  9 jaar; 4 
10 jaar; 2 
11 jaar; 1 

2 2 

de Kiddies 18 4 jaar; 5 
5 jaar; 3 
6 jaar; 6 
7 jaar; 4 

2 2 

de Tommies 10 5 jaar; 4 
6 jaar; 5 
7 jaar; 1 

1 2 

  
de Guppies 
  

8 4 jaar; 1 
5 jaar; 3 
6 jaar; 1 
7 jaar; 1 
8 jaar; 1 
9 jaar; 1 

1 2 

  
  
Halfuursafwijking 
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat bij afwijking van de beroepskracht-kind ratio 
minimaal de helft van de beroepskrachten wordt ingezet. 
  
Deze halfuursafwijking voldoet hiermee aan de wettelijke normen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. Schouten) 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 



9 van 16 
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-09-2017 
Yes! Kinderopvang Beethovenlaan te Zwijndrecht 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Inventarisatie 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd door de locatiemanager en 
beroepskrachten en dateren van 6 september 2017, hetgeen voldoet aan de wettelijke voorwaarde. 
De risico-inventarisaties worden jaarlijks voorzien van controle door de houder. 
  
De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen 
toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden 
rekening met de leeftijd van de kinderen. 
  
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende 
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De 
houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de digitale 
Risicomonitor. 
  
Plan van aanpak 
Het plan van aanpak is geïntegreerd in de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. Hieruit 
blijkt welke maatregelen genomen worden om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te 
waarborgen. Preventieve maatregelen ten behoeve van de kinderen zijn opgenomen in protocollen, 
huisregels en werkinstructies. 
  
In de inventarisaties staat aangegeven dat beleid is vastgelegd in een protocol, handboek of 
anderszins. De protocollen zijn via internet te lezen, wijzigingen worden daar gecommuniceerd. De 
locatiemanager maakt beroepskrachten hierop attent en bespreekt deze in het teamoverleg. Er zijn 
een aantal actie punten uitgekomen; een aantal zijn uitgevoerd, de overige staan ingepland om 
uitgevoerd te worden. 
  
Uitvoering 
Concrete acties die ingepland staan om uitgevoerd te worden: 
• Op de nieuwe groep de Guppies worden alle lage stopcontacten voorzien van 

veiligheidsschildjes 
  
Voor specifieke kinderen, bijvoorbeeld met een allergie, is dit aangegeven in de groepsmap. In 
principe wordt geen medicatie verstrekt tenzij hier ouderlijke toestemming voor is gegeven. 
Mogelijkheden voor hygiëne zijn aanwezig zoals toiletpapier, zeep, tissues en stromend water. 
Schoonmaak vindt plaats door zowel de beroepskrachten als een schoonmaakbedrijf. 
  
Ongevallen 
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig. In de periode van een halfjaar 
voorafgaand aan het inspectiebezoek hebben zich geen ongelukken voorgedaan. 
  
Kennis en kunde beroepskrachten  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanwezige risico’s in het kindercentrum. Zij handelen 
conform het plan van aanpak om deze risico’s te reduceren. De beroepskrachten kunnen kennis 
nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie en bijbehorende documenten door protocollen en 
wijzigingen via internet te lezen en door bespreking in het teamoverleg. 
  
Dagelijks zijn medewerkers met een EHBO/BHV-kwalificatie aanwezig. Op vastgestelde momenten, 
tijdens werkoverleg, vindt evaluatie van het plan van aanpak plaats. Waar nodig worden huisregels 
besproken en aangepast aan de situatie en het seizoen. 
  
Op grond van de gesprekken met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is 
geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het 
algemeen op juiste wijze in de praktijk brengen. 
De beroepskrachten zijn er alert op dat alle kinderen voor het eten hun handen wassen. 
  
Het beleid van de houder zorgt er voor dat risico’s worden gereduceerd. De veiligheid en 
gezondheid van de op te vangen kinderen worden zodoende in voldoende mate gewaarborgd. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. Schouten) 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Ongevallenregistratie 
• Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 
het kindercentrum wordt 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 k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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) 
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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) 

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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden 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) 

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) 

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) 



14 van 16 
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-09-2017 
Yes! Kinderopvang Beethovenlaan te Zwijndrecht 

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) 

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) 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Beethovenlaan 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang Zwijndrecht 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS 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 : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Villanueva 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 05-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2017 
Zienswijze houder : nvt 
Vaststelling inspectierapport : 03-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2017 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


