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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Per 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in werking getreden. Hierin 
worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de kinderopvang. Binnen dit onderzoek zijn deze 
nieuwe eisen getoetst. Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten:  
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster, 

onderdelen uit het veiligheid- en gezondheidsbeleid, de meldcode kindermishandeling. 
• Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de 

beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang.  
• Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de kwaliteitseisen waarop de 

opvanglocatie getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden 
geplaatst.  

 
Beschouwing 

 

Algemeen 
Kinderdagopvang Gerard Alewijnstraat maakt deel uit van Yes! Kinderopvang, aanbieder van 
verschillende vormen van opvang in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, 
Heerjansdam en Ridderkerk. 
  
Kinderdagverblijf Gerard Alewijnsstraat heeft 71 kindplaatsen. Er zijn 5 stamgroepen; een 
babygroep 'de Beebies' met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar, een peutergroep 
'de Pukkies' met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en een verticale groep 'de 
Ukkies' met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
In het gedeelte van de zorglocatie de Blije Borgh worden ook twee stamgroepen opgevangen 
namelijk een babygroep met maximaal 14 kinderen en een peutergroep met maximaal 13 
kinderen. Bij deze laatste twee groepen wordt christelijke kinderopvang aangeboden. 
  
Inspectie historie 
In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden vanwege een aanvraag voor uitbreiding van 44 naar 
71 kindplaatsen. In 2017 is er een incidenteel onderzoek gedaan vanwege een interne verbouwing 
en een tijdelijke verhuizing van 2 groepen. Tevens is er dat jaar een regulier inspectieonderzoek 
uitgevoerd. Er zijn daarbij geen overtredingen geconstateerd. 
  
Huidige inspectie 
Op 29 mei 2018 heeft een jaarlijks regulier inspectie onderzoek plaatsgevonden, waarbij de 
kernzaken uit de Wet Kinderopvang zijn onderzocht. Tevens zijn de nieuwe voorwaarden uit de Wet 
Kinderopvang die per 1-1-2018 gelden meegenomen in het onderzoek. 
 
In het pedagogisch beleidsplan staan de volgende punten niet voldoende omschreven:  
-met toestemming van de ouders wordt kennis over de ontwikkeling van het kind overgedragen 
aan de school bij de overgang naar het basisonderwijs en aan de BSO bij de overgang naar de 
BSO. 
-er staat niet beschreven welke taken een stagiaire of vrijwilliger mag uitvoeren. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk van Yes! Kinderopvang zijn het 
pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan van KDV Gerard Alewijnstraat getoetst op 
inhoud en volledigheid. 
  
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van 
verantwoorde dagopvang, zoals beschreven in de Wet kinderopvang, vastgelegd. Hierbij is door de 
houder rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. 
  
De houder heeft vastgesteld de emotionele veiligheid te zullen waarborgen door: 
"Sfeer is een gevoel. Niet iets dat tastbaar te maken is. Een ruimte, omgeving of groep mensen 
brengt een bepaalde sfeer met zich mee. Om ervoor te zorgen dat een kind zich emotioneel veilig 
en gebonden voelt, is een goede sfeer belangrijk. Een sfeer waarin een kind zich optimaal kan 
ontplooien en zich zeker en vertrouwd voelt." 
  
De houder heeft beschreven hoe het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden plaats 
zal vinden, zoals de taal- en creatieve ontwikkeling. 
"Om zorg te dragen voor een aanbod wat alle ontwikkelingsgebieden omvat wordt er gewerkt met 
VVE programma’s. Deze programma’s richten zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek." 
  
De sociale vaardigheden van de kinderen worden ondersteund door: 
"Pedagogisch medewerkers spelen hier een belangrijke rol in. Ze begeleiden kinderen in het 
samenspel, geven complimenten op het moment dat er een positieve interactie plaatsvindt en laten 
door middel van het goede voorbeeld kinderen zien wat gewenst gedrag is." 
  
Met betrekking tot de stimulans van de morele ontwikkeling is beschreven dat: 
"Binnen de opvang moeten er eenduidige afspraken zijn, het is wel van belang hierbij rekening te 
houden met het feit dat normen en waarden per cultuur, gezin en individu verschillen. Om deze 
reden is het belangrijk dat er respect en begrip is voor elkaar en openstelling voor verschillende 
culturen en persoonlijke verschillen." 
  
Concrete beschrijvingen van verschillende onderdelen van de opvang zijn vastgelegd in het 
pedagogisch werkplan. KDV Gerard Alewijnstraat beschrijft helder en transparant: 
 
• de werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen; 
• het wenbeleid; 
• het opendeurenbeleid, zoals de aard en de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de 

stamgroep of de stamgroepsruimte kunnen verlaten; 
 

Daarnaast heeft de houder verwoord hoe invulling aan het mentorschap wordt gegeven, en hoe de 
ontwikkeling van de kinderen gevolgd en gestimuleerd wordt. 

 
Concreet heeft de houder beschreven hoe de beroepskracht-kindratio eruit ziet op KDV Gerard 
Alewijnstraat. Daarmee is helder vastgelegd op welke tijden er wordt voldaan aan de norm en op 
welke tijden er minder beroepskrachten worden ingezet. 
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Ten tijde van het inspectiebezoek bevatte het beleidsplan geen concrete beschrijvingen van de 
ontwikkeling van kinderen en hoe de overdracht is naar school of BSO, met daarbij de 
toestemming van de ouders en hoe ouders worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties. 
Tevens is het onderdeel over de begeleiding van stagiaires en hun taken niet voldoende 
beschreven. 
   
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 
 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de 
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en 
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Verantwoorde dagopvang 

 
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De 
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, waarin de 
volgende aspecten benoemd worden: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van 
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van 
kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en 
normen. 
  
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende momenten: 
tijdens het binnenkomen op de groep, de verzorging van baby's, de kring met opa's en oma's en 
tijdens het vrij spelen. In onderstaande beschrijvingen worden enkele praktijksituaties beschreven, 
zoals waargenomen tijdens het inspectiebezoek. 
  
  
Het bieden van emotionele veiligheid 
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
  
De kinderen worden met hun ouders hartelijk ontvangen op de groep. Er vindt uitgebreid 
informatie uitwisseling plaats. Een baby komt voor de tweede keer wennen. Als moeder weggaat 
gaan ze zwaaien, maar de baby zwaait niet, hij is nog erg klein. Hij kijkt met grote ogen 
nieuwsgierig om zich heen. De andere beroepskracht zit aan tafel met de andere kinderen. De 
meeste kinderen zitten in een kinderstoel, ze eten fruit en krijgen drinken. Een baby ligt in een 
wipper bij de anderen. Het meisje wordt uit de wipper gehaald en verschoond bij de 
verschoontafel. De beroepskracht heeft alle aandacht voor de baby. "Doe ik je jurkje uit meid, 
lekker in je rompertje. Je krijgt een schone luier." De beroepskracht zegt wat ze doet. Ze praat 
zachtjes tegen de baby. De baby wordt naar bed gebracht, de andere kinderen zwaaien en zeggen 
'slaap lekker'. 
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De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. 
  
Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 

van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 

vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
  
Er zijn opa’s en oma’s aanwezig vanwege opa en oma-dag bij de peuters. De kinderen zitten in een 
kring, de opa’s en oma’s ook. De kinderen krijgen fruit. Ze mogen een stukje pakken van het bord. 
De grotere kinderen lopen om de beurt rond met de schaal. De kinderen kiezen een stukje fruit, 
maar soms willen ze dan toch een ander stukje en leggen het weer terug. De opa’s en oma’s 
lachen erom. "Vind je het gezellig dat opa en oma er zijn", vraagt de beroepskracht. Hij knikt.  
Een kind is hardop aan het tellen. De beroepskracht vertelt dat ze in de hoek de getallen tot 10 
hebben opgehangen en de vingers van handen erbij. Ze oefenen met tellen. De oma van één van 
de kinderen vertelt dat ze soms ganzenbord spelen en dat ze dan ook oefenen met tellen. 
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. 
  
Het overdragen van waarden en normen 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. (bron: Besluit 

Kwaliteit kinderopvang). 
  
De kinderen krijgen de opdracht zelf hun stoel te dragen en binnen te zetten. De beroepskracht 
helpt bij de drempel. Een kind zegt “ik kan het zelf”. "Goed zo", zegt de beroepskracht. Sommige 
kinderen gaan naar de wc. Anderen worden verschoond. De kinderen staan bij de wc en wachten 
op hun beurt. 
Een kind is naar het autokleed gelopen en is daar aan het spelen. Even later komt hij met een auto 
in zijn hand naar de toiletruimte. "Mocht jij met de auto’s gaan spelen", vraagt  de beroepskracht. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 
  
Conclusie: aan de beoordeelde items ten aanzien van verantwoorde opvang is volledig voldaan. Uit 
observatie en gesprekken is in voldoende mate gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens 
het pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. Deze beoordeling is gebaseerd op een 
steekproef van de verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten ten tijde 
van het inspectiebezoek. 
  
Elke in de steekproef opgenomen beroepskracht is ingeschreven en gekoppeld aan Yes! 
Kinderopvang in het Personenregister Kinderopvang. De kinderopvangorganisatie heeft zorg 
gedragen voor de koppeling. 
  
De steekproef heeft bestaan uit de aanwezige beroepskrachten beroepskrachten. 
  
Voor nieuwe of tijdelijke medewerkers geldt dat pas na inschrijving én realiseren van de koppeling 
door de houder gestart is met de werkzaamheden. 
  
Aanwezige stagiaire is eveneens opgenomen in het Persoonsregister Kinderopvang. 
  
Hiermee voldoet het kindercentrum aan de vastgestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De wijze waarop de houder beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties is op basis van 
een steekproef onderzocht. De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd op de diploma's van 
de werkzame beroepskrachten ten tijde van het inspectiebezoek. 
De beroepskrachten die in de steekproef van dit onderzoek zijn opgenomen beschikken over een 
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang. 
  
De steekproef heeft bestaan uit  de aanwezige beroepskrachten. 
  
Van alle aanwezige beroepskrachten was het mogelijk om de diploma's op locatie in te zien. 
  
De aanwezige stagiaire is boventallig ingezet. 
Bij het bepalen van hun inzet is rekening gehouden met de opleidingsfase van de betreffende 
studenten. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de 
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
  

Groep leeftijd Aanwezigheid kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 
Ukkies 0 tot 4 jaar 9 kinderen 2 2 + 1 stagiaire 
Beebies 0 tot 2 jaar 7 kinderen 2 2 
Pukkies 2 tot 4 jaar 13 kinderen 2 2 

 babygroep Ukkies 0 tot 2 jaar 9 kinderen 2 2 
Peutergroep  Mikkies 2 tot 4 jaar 13 kinderen 2 2 
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Als per dag langer dan 10 uur opvang geboden wordt is het toegestaan om maximaal 3 uur af te 
wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en legt 
deze nauwkeurig vast in het eigen pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt 
afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op 
de groep. De uren voor de afwijkende inzet kunnen per dag verschillen maar niet per week. 
  
Dagelijks kan er afgeweken worden aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze. 
Bij KDV Gerard Alewijnstraat zijn de tijden waarbij afgeweken kan worden per groep en per 
dag verschillend. 
  
Op de groepen wordt voldaan aan bovengenoemde tijden voor de toegestane afwijking. Gedurende 
deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50% van het 
verwachte aantal beroepskrachten is dan aanwezig. De afwijking komt overeen met hetgeen 
vastgesteld is in het pedagogisch werkplan. 
  
De organisatie voert een opendeurenbeleid. Hierbij blijft het aantal ingezette beroepskrachten 
ongewijzigd. De regel hiervoor luidt dat indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totale 
aantal minimaal in te zetten beroepskrachten t.o.v. de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
Ook niet als de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt. 
  
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. De 
beroepskrachten verklaren dat altijd met twee personen wordt geopend en afgesloten. 
  
  
Conclusie: op het kindercentrum wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van 
beroepskrachten. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Bij KDV Gerard Alewijnstraat worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind wordt 
opgevangen in één stamgroep. Omvang en samenstelling van de groepen voldoen aan de 
voorschriften. De volgende groepen zijn aanwezig: 
  
  

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 
Ukkies 0 tot 4 jaar 9 kinderen 14 kinderen 
Beebies 0 tot 2 jaar 7 kinderen 14 kinderen 
Pukkies 2 tot 4 jaar 13 kinderen 16 kinderen 

babygroep Ukkies 0 tot 2 jaar 9 kinderen 13 kinderen 
peutergroep Mikkies 2 tot 4 jaar 13 kinderen 14 kinderen 

  
Bij KDV Gerard Alewijnstraat vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder drukke 
dagen. De houder heeft dit vastgelegd in zijn beleid. Samenvoeging van de groepen, 
omstandigheden en dagen zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan.  
De daadwerkelijke uitvoering hiervan komt overeen. 
  
De kinderen maken gebruik van ten hoogste twee verschillende groepsruimtes per week. 
  
Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten 
hieraan zijn toegewezen. De organisatie informeert de ouders en kinderen door nieuwsbrieven, 
email en mondeling contact. 
  
Alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. Op KDV Gerard Alewijnstraat wordt gebruik gemaakt van 
toestemmingsverklaringen. Deze toestemmingsverklaringen zijn vooraf ingevuld en ondertekend 
door de ouder. 
  
Elk kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepsruimtes. 
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Het aantal vaste gezichten voor kinderen van 0 tot 1 jaar oud is vastgesteld op twee gezichten. Als 
het kind aanwezig is, werkt altijd minimaal één van de twee beroepskrachten van het kind op de 
groep. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau. Wel kunnen er meer 
pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de vaste 
gezichten. 
  
Aan kinderen van één jaar en ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
  
De houder voert een zodanig personeelsbeleid dat kinderen tot 1 jaar ten hoogste twee vaste 
beroepskrachten toegewezen hebben gekregen en kinderen van één jaar of ouder ten hoogste drie 
vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. De roosters zijn hierop aangepast. Kinderen 
tot 1 jaar zien maximaal twee vaste gezichten. 
  
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders 
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  
De indeling van de kinderen per mentor is door de toezichthouder ingezien. Beleid en uitvoering 
van het mentorschap voldoen aan de gestelde eisen. 
  
Conclusie; door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige 
omgeving. Er zijn voldoende waarborgen voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief 
van het kind. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voertaal is Nederlands. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Voor de locatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld. Het beleid moet ertoe leiden 
dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De houder 
heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er gedurende de opvang conform het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
  
KDV Gerard Alewijnstraat beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. De meest 
recente versie is  in januari 2018 beschreven. 
  
Veiligheid en gezondheid in de opvang vragen om aandacht voor een continu proces. Het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe dit samen met de pedagogisch medewerkers een 
permanente cyclus kent van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. De 
beroepskrachten van KDV Gerard Alewijnstraat hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en 
gezondheid vormt een vast agendapunt op de werkoverleggen. Thema's en protocollen worden 
doorgenomen en zo nodig aangepast. 
  
Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist 
van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s én dat er een helder 
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Op KDV Gerard Alewijnstraat is het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft 
de wijze waarop dit plaatsvindt eveneens vastgesteld in het beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Veiligheidsverslag 
• Gezondheidsverslag 
• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de 
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnstraat 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035831731 
Aantal kindplaatsen : 73 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht B.V. 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
Website : www.bobokdv.nl 
KvK nummer : 24406671 
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 :  J. van der Plas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hendrik-Ido-Ambacht 
Adres : Postbus 34 
Postcode en plaats : 3340AA HENDRIK-IDO-AMBACHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 29-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 28-06-2018 
Vaststelling inspectierapport : 17-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-08-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze KDV Gerard Alewijnsstraat 
 
Uit het rapport komt naar voren dat Yes! Kinderopvang aan vrijwel alle gestelde eisen voldoet, ook 
aan de nieuwe voorwaarden uit de Wet Kinderopvang die per 1-1-2018 gelden.   
 
De inspecteur heeft echter twee aspecten gemist in het pedagogisch beleidsplan:  
1) een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en 
gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de 
buitenschoolse opvang wordt gestreefd, met daarbij de toestemming van de ouders en hoe ouders 
worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties en  
2) de begeleiding van stagiaires/vrijwilligers en een omschrijving van hun taken. 
 
Ten aanzien van punt 1) zijn wij echter van mening dat reeds op voldoende wijze was omschreven 
hoe wij de ontwikkeling van kinderen volgen en stimuleren. Hieronder kunt u lezen hoe dit 
omschreven was in het pedagogisch beleid:  
 
Om zorg te dragen voor een aanbod wat alle ontwikkelingsgebieden omvat wordt er gewerkt met 
VVE programma’s. Deze programma’s richten zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Een thema duurt vier tot zes weken. Binnen een 
thema zijn twaalf activiteiten uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. Elke activiteit is 
volgens een vast stramien beschreven, onder te verdelen in een organisatorisch gedeelte, de 
beschrijving van de eigenlijke activiteit en de doelen waaraan tijdens de activiteit gewerkt wordt. 
Met behulp van Uk & Puk grijpen en creëren pedagogisch medewerkers kansen om kinderen 
leerervaringen op te laten doen. Er wordt een thematische speelleeromgeving ingericht waarbij 
pedagogisch medewerkers een beredeneerd aanbod plannen op basis van de behoefte van de 
kinderen op hun groep.  
 
Ook wordt er gebruikt gemaakt van de OGW methodiek. OGW staat voor Opbrengst gericht 
werken. Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het 
verbeteren van resultaten zoals leerprestaties, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze 
manier van werken stimuleert het planmatig en doelmatig werken aan de hand van 
observatiegegevens en het evalueren van het eigen handelen en aanpak van pedagogisch 
medewerkers. Daarmee wordt de kwaliteit in het pedagogisch en ontwikkelingsgerichte handelen 
binnen de kinderopvang verhoogd.  
 
Opbrengst gericht werken hanteert ontwikkelingsdoelen voor kinderen waar naartoe gewerkt 
wordt in de periode dat ze op de peuterspeelgroep of het dagverblijf zijn. Deze doelen zijn gericht 
op: taalontwikkeling, rekenontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling en moeten gedurende 
een jaar allemaal aan bod komen. Pedagogisch medewerkers splitsen deze doelen uit en zorgen 
ervoor dat er gewerkt wordt aan deze doelen volgens een planning. Hieraan koppelen ze ook de 
ontwikkelingsdoelen op het gebied van motoriek. Opbrengst gericht werken is iets wat verweven is 
met het hele dagritme en waarbij de pedagogisch medewerkers zich continu bewust zijn van de 
kansrijke momenten op een dag.  
 
Om te garanderen dat er aanbod is wat aansluit bij alle kinderen, is het noodzakelijk om de 
ontwikkeling van kinderen te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem 
Kijk!.  Kijk! is een kindvolgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 
kinderen van 0 tot en met 4 jaar in kaart kunnen brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
voortdurende observaties die één of twee keer per jaar verwerkt worden in een registratie per 
kind. Er zijn in totaal 11 ontwikkelingslijnen in te vullen die samen een compleet beeld geven van 
de ontwikkeling van het kind. Daarnaast wordt er gekeken naar de basiskenmerken van het kind. 
Zit het kind ‘lekker in zijn vel.’ Op het moment dat geconstateerd wordt dat dit niet het geval is 
worden deze basiskenmerken een doel op zich. Als het bij de basiskenmerken niet goed zit dan 
wordt er nog niets gezegd over de ontwikkeling van het kind. Dit omdat een kind zich niet 
optimaal kan ontwikkelen als ze niet vrij zijn van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig en 
ondernemend zijn en zelfvertrouwen hebben. Daarnaast speelt de betrokkenheid een grote rol 
binnen Kijk! Zonder betrokkenheid geen ontwikkeling. Pas als een kind echt betrokken is bij een 
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activiteit zullen ze laten zien waar ze toe in staat zijn en valt er iets te zeggen over het 
ontwikkelingsniveau van het kind. Pedagogisch medewerkers moeten dan ook observaties doen 
gericht op de betrokkenheid. 
 
Op het moment dat Kijk! is ingevuld voor een kind ontstaat er een beeld van waar dit kind zich 
bevindt in de ontwikkeling. Hierdoor is de pedagogisch medewerker beter in staat haar handelen 
aan te passen aan de behoeftes van het kind. Kijk! biedt ook de mogelijkheid groepsoverzichten af 
te drukken. Dit geeft inzicht in waar de groep zich bevindt op de diverse ontwikkelingslijnen. 
Hierdoor zijn groepsplannen en thema’s in te plannen op een dusdanige manier dat ze zoveel 
mogelijk aansluiten bij de individuele ontwikkeling van het kind.  
 
Het toebedelen van een mentor aan ieder kind zorgt ervoor dat de individuele ontwikkeling van 
kinderen makkelijker te volgen is. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de 
groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het 
aanspreekpunt voor het kind. De ontwikkeling van het kind wordt met ouders besproken tijdens 
de overdrachten. Deze zijn inhoudelijk gericht op de ontwikkeling van het kind en leveren de 
ouders informatie over waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Indien een ouder behoefte 
heeft aan een uitgebreider gesprek is hier altijd ruimte voor.  
 
Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen iedere dag. Hierbij zien ze of hun aanbod 
aansluit op de behoefte van kinderen, waar de interesses liggen en hoe de kinderen zich 
ontwikkelen. Hierop kunnen zij vervolgens de aangeboden activiteiten zo plannen dat er zoveel 
mogelijk aangesloten wordt bij de (individuele) behoefte van het kind. De mentor van het kind 
observeert en registreert zijn bevindingen. Dit gebeurt wekelijks door middel van doorlopende 
observaties. Bij de peutergroepen wordt er rond iedere verjaardag van het kind een registratie 
ingevuld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK! Ouders worden door 
middel van de dagelijkse overdracht op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. 
Rond de periode van de registratie zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat er een nog 
uitgebreidere overdracht is dan normaal waarin aandacht voor de ingevulde registratie naar voren 
komt. Indien er behoefte is vanuit de ouders om hier dieper op in te gaan, is hier uiteraard altijd 
ruimte voor.  
 
Observeren gebeurt met verschillende doelen: 
Inzicht krijgen in veiligheid en welbevinden van de kinderen 
Informatievoorziening naar ouders: de pedagogisch medewerkers kunnen vertellen wat het kind 
heeft gedaan en meegemaakt waarbij er aandacht is voor de brede ontwikkeling van het kind 
Inzicht krijgen in leren en ontwikkelen: 
Observeren of er voldoende gevarieerde leerervaringen worden aangeboden; plannen van 
activiteiten, inrichting en speelmateriaal voor een bepaalde periode. 
Plannen: een goede observatie en planning vergroot de pedagogische mogelijkheden om in te 
spelen op de behoeftes van kinderen in de groep en van het individuele kind. 
 
Het kan zijn dat er in de ontwikkeling van het kind een stagnatie plaatsvindt. In dit geval zal de 
pedagogisch medewerker dit constateren naar aanleiding van de observaties. Deze uitkomsten 
worden besproken met collega’s en locatiemanager tijdens een kindbespreking of een 
groepsoverleg. Uiteraard worden ook de ouders zoveel mogelijk betrokken in dit proces. Dit door 
tijdens de overdrachten ouders op de hoogte te brengen van de ontwikkeling van het kind, ouders 
uit te nodigen voor een individueel gesprek indien daar een noodzaak toe is. Op basis van de 
uitkomsten van dit gesprek wordt besloten om het kind nog wat meer ruimte te geven om door te 
ontwikkelen dan wel om de interne pedagoog in te zetten.  
 
Indien de pedagoog ingeschakeld wordt, wordt hiervoor altijd toestemming gevraagd aan de 
ouders. Als ouders akkoord gaan komt de pedagoog langs voor een observatie op de groep. De 
uitkomsten van deze observaties worden besproken met de pedagogische medewerkers en 
ouders. Uit de observaties komen handvatten voort betreffende het verder stimuleren en 
begeleiden van het kind op de groep. In sommige gevallen is het zo dat op basis van de 
observaties door de pedagoog geconstateerd wordt dat het kind meer begeleiding/ondersteuning 
nodig heeft dan wij kunnen bieden. In deze gevallen wordt er bekeken welke instanties hierbij een 
rol kunnen spelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in overleg met het CJG of de school van het kind. Naar 
gelang de uitkomsten van deze gesprekken en de hulp die het kind dient te ontvangen wordt 
bepaald of het kind nog op zijn of haar plek is binnen de reguliere opvang die wij bieden.  
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Ten aanzien van punt 1) met betrekking de doorlopende leerlijn en de overdracht hebben wij het 
volgende aangevuld in het pedagogisch beleid:  
 
Het volgen van en inspelen op de ontwikkeling van kinderen zorgt ervoor dat wij goed kunnen 
aansluiten bij de doorlopende leerlijn van kinderen. Het leerproces van kinderen is iets wat bij 
voorkeur zo vloeiend mogelijk moet verlopen. Dit betekent voor Yes! dat er zorg wordt gedragen 
voor een degelijke overdracht naar het basisonderwijs en naar de buitenschoolse opvang. Binnen 
alle gemeentes waar Yes! werkzaam is wordt gewerkt met het overdrachtsdocument. In dit 
document wordt de ontwikkeling van het kind in beeld gebracht als zij 3 jaar en 9 maanden zijn. 
Dit document wordt opgestuurd naar school. Ouders worden, voorafgaand aan deze stap, om 
toestemming gevraagd. Zij tekenen hiervoor.  
 
Indien het kind naast de overgang naar school ook de overgang maakt naar de BSO van Yes! 
nemen de pedagogisch medewerkers van de dagopvang contact op met de pedagogisch 
medewerkers van de BSO om zorg te dragen voor een overdracht. Hiervoor wordt direct 
toestemming gevraagd aan ouders op het moment dat zij tekenen voor de toestemming van 
overdracht naar school. Het blijft voor de BSO medewerker ook te allen tijde mogelijk informatie 
op te vragen bij de dagopvang.  
 
Met betrekking tot punt 2), de begeleiding en taken van stagiaires en vrijwilligers is een aanvulling 
in het pedagogisch beleid opgenomen.  
 
Bovengenoemde aspecten zijn in de tijd tussen het opstellen van het conceptrapport en het 
vaststellen van het definitief rapport aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


