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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich gericht op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk aangevuld met een aantal nieuwe voorschriften als gevolg van wijzigingen in de 
Wet Kinderopvang en overtredingen tijdens het vorige inspectieonderzoek. Het hoofdstuk ‘overzicht 

getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke domeinen zijn beoordeeld tijdens dit 
onderzoek. 
  
De oordelen zijn gebaseerd op: 
• observaties; 
• gesprekken met de beroepskrachten; 
• contact met de locatiemanager. 

 
Er zijn achteraf documenten opgevraagd. Tevens is de uitbreiding kindplaatsen beoordeeld tijdens 
dit onderzoek. 

  

 
Beschouwing 
Feiten over de buitenschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang Yes! Kinderopvang Prinsenstraat is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke 
opvang biedt in de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 
De buitenschoolse opvang bevindt zich op de begane grond en op de eerste verdieping in 
basisschool De Reijer. De kinderen spelen buiten op het aangrenzende schoolplein. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 

13-03-2017: jaarlijks onderzoek. Geen overtredingen. 
16-08-2016; jaarlijks onderzoek. Overtreding oudercommissie, geen advies tot handhaving. 
  
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 

aan de onderzochte items wordt voldaan. 

Zie de toelichtingen verder op in dit rapport voor verdere beschrijving. 
  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Yes! Kinderopvang hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft elke locatie, 
sinds het voorjaar van 2018, haar eigen pedagogisch werkplan. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleids-/werkplan is beoordeeld op een concrete beschrijving van: 

  
• hoe invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang; 

• de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 
mentor van het kind is en hoe deze periodiek de ontwikkelingen van het kind met de ouders 
bespreekt; 

• het periodiek bespreken van de ontwikkelingen van het kind door de mentor met de ouders; 
• het doorverwijzen van ouders bij signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling of 

problemen naar passende instanties 
• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep; 
• wennen aan een nieuwe basisgroep; 
• afwijking van de beroepskracht-kindratio op dagen waarop minimaal 10 uur opvang wordt 

geboden; 
• activiteiten waarbij de kinderen de basisgroep verlaten. 
  

De afgelopen maanden zijn een aantal beschrijvingen ge-updatet en toegevoegd aan het 
pedagogisch beleids-/werkplan, waarmee voldaan is aan de voorschriften. 
  
 
 

Pedagogische praktijk 

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

  
De observatie heeft plaats gevonden op donderdagmiddag van 14:45- 15:45 uur tijdens een eet-/ 
drink moment na schooltijd, activiteiten en vrij spelen. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 

De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.  

De beroepskrachten plannen 'speelwerkactiviteiten'met een doel (bv. fantasie- en rollenspel, 
ontdekken, sport, natuur). Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel, zowel 
op groepsniveau als voor individuele kinderen. 
  

Observatie: 
Een beroepskracht heeft een quiz voorbereid voor de 4-7 jarigen. Het thema is dierendag. 
Gedurende de quiz blijkt dat veel kinderen het juiste antwoord op de vragen niet weten. 
Ook moeten de beroepskrachten de kinderen regelmatig corrigeren dat zij stil moeten zijn. Dit 
doen zij rustig en vriendelijk. Na 10 minuten maakt de beroepskracht in overleg met de kinderen 
de beslissing de activiteit te staken. Ze komen erachter dat de quizvragen te moeilijk zijn en dat de 
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goed bedoelde activiteit niet postitief uitpakt. Dit was niet de bedoeling. De kinderen mogen een 
volgende activiteit kiezen. De meeste kinderen willen buiten spelen en gaan dat doen. De 

beroepskracht vertelt dat zij aan het gedrag van de kinderen merkte dat de quiz niet aansloeg en 
daarop handelde. 
Op de eerste verdieping hebben de 8-12 jarigen ook veelal gekozen voor buiten spelen. Vijf 

kinderen knutselen iets van papier maché en in het crea lokaal zijn verschillende kinderen bezig 
met knutselen en 3d puzzels. Dit onder begeleiding van een beroepskracht. Naast een doelgericht 
aanbod van activiteiten is er altijd de keuze om vrij te spelen. 
  
Overdracht normen en waarden 
Indicator: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 

afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat er wél mag'.  
  
Observatie: 
Een kind heeft een drumstel gecreëerd van speelgoed en is daarop aan het trommelen. De 
beroepskracht deelt koekjes uit aan de kinderen die aan tafel zitten en legt aan de trommelaar uit 

dat hij welkom is aan tafel en dat hij een koekje krijgt als hij zit. Het kind heeft zijn argumenten 

om door te kunnen gaan met trommelen en tegelijkertijd een koekje te eten. De beroepskracht 
neemt het kind serieus en bespreekt dat ze weet dat het niet meevalt om na schooltijd te moeten 
zitten. Wel houdt ze voet bij stuk over de regel dat je aan tafel zit als je iets eet. Ze geeft het kind 
tijd en uiteindelijk komt het kind aan tafel om een koekje te eten. 
  
Twee kinderen rennen door de gang van boven naar beneden, onderweg naar buiten. En weer 

terug. Een beroepskracht spreekt de kinderen aan: 'mag ik even jullie aandacht?'. De kinderen 
staan stil en luisteren naar de beroepskracht die de kinderen vriendelijk vraagt om niet te rennen 
door de gang. 
  
  
Op basis van de observatie van de pedagogische praktijk constateert de toezichthouder dat de 4 
basisdoelen voldoende worden gewaarborgd door het pedagogisch handelen van de 

beroepskrachten. 
Aan de voorschriften in het kader van verantwoorde kinderopvang wordt voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 



 

6 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 04-10-2018 
Yes! kinderopvang Prinsenstraat te Ridderkerk 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 

 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

  
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Tijdens het bezoek zijn er voldoende beroepskrachten ingezet gezien het aantal en de leeftijd van 
de kinderen: 

- er zijn 8 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht in NSO 1; 
- er zijn 16 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten in NSO 2/3; 
- er zijn 20 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten in NSO 4; 
- er zijn 10 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht in NSO 5. 
  
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op de BSO zijn 5 basisgroepen. Drie basisgroepen van 10 kinderen, één van 16 kinderen en één 
van 20 kinderen. 
  
Op minder drukke dagen en in vakanties worden de basisgroepen samengevoegd. Op donderdag 

worden NSO 2 en 3 aan het begin van de middag voor 3 kwartier samengevoegd. In het lokaal van 

NSO 3 zijn dan nog de peuters aanwezig, waarmee het lokaal gedeeld wordt. 
  
Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de voorschriften. 
  
De houder heeft de ouders ingelicht over de basisgroep en de beroepskrachten van het kind. 
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders en het voor vragen over 
ontwikkeling en welbevinden van het kind. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de nieuw 

ingevoerde werkwijze omtrent het veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitleg kunnen geven over 
de uitvoering ervan in de praktijk. Zij voeren per thema Quickscans uit; wat een onderdeel is van 
de Risicomonitor. 
  
In de praktijk zijn geen bijzonderheden aangetroffen ten aanzien van de uitvoering van het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

  
Er is tijdens de opvang te allen tijde minstens één volwassene aanwezig met een EHBO kwalificatie 
conform de voorschriften. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Beleidsplan veiligheid en gezondheid 
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Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Medio 2018 is het kindaantal verhoogd van 60 naar 66 kindplaatsen. Er is voldoende 

binnenspeeloppervlakte per kind aanwezig, namelijk: 
  
Begane grond 
  
Lokaal peuters/ bso : 51, 45 m2 
Oranje lokaal           : 51, 45 m2 

Mediatheek/ kuil      : 51, 96 m2 
Speel- gymlokaal     : 83, 96 m2 
  
Eerste verdieping 

  
Gang                       : 49, 5 m2 
Hal                          : 45 m2 

Lokaal                      : 50 m2 
 
Het peuters/bso lokaal is op donderdagmiddag na schooltijd 3 kwartier niet beschikbaar voor de 
BSO, omdat de peuteropvang dan nog bezig is. De basisgroep is op dat moment samengevoegd 
met een andere basisgroep. Vanwege het ruime aantal m2 speelruimte is er ook dan nog steeds 
voldoende speelruimte per kind aanwezig. 
 

Er is tenminste 3.5 m2 binnenspeelruimte beschikbaar per kind, waarmee voldaan is aan de 
voorschriften. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 

• Observaties 

• Plattegrond 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

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 12 lid 2 onder c 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 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 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 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 basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 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 op grond van de beroepskracht-kindratio 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 12 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 basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 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 buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 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 buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze 
waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet 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) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 

bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 

het 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 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal 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 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
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 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! kinderopvang Prinsenstraat 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035386711 
Aantal kindplaatsen : 66 
 
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 : 04-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-10-2018 

Zienswijze houder : 01-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 01-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

BSO Yes! Kinderopvang Prinsenstraat is tevreden met dit inspectierapport. Het team zet zich elke 
dag in om kinderen een prettige, veilige en uitdagende omgeving te bieden. Er is aandacht voor 
elk kind. De kinderen voelen zich op hun gemak en er heerst een plezierige sfeer. We vinden het 

fijn om te merken dat dit tijdens een inspectie opvalt. 
  
De pedagogisch medewerkers worden omschreven als enthousiast, vertrouwd met de kinderen en 
belangstellend. Er is aandacht voor de overdracht van normen en waarden en de onderlinge 
interactie wordt bevorderd. De medewerkers geven het goede voorbeeld, door vriendelijk te zijn, 
te overleggen en samen te werken met de kinderen. Ook de ruime speelmogelijkheden, de 
afwisseling in het aanbod en het afstemmen op de wensen van de kinderen worden positief 

beoordeeld. De medewerkers zijn goed geïnformeerd over het beleid, veiligheid en gezondheid en 
maken de vertaalslag naar de praktijk. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


