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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. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt kinderopvang, buitenschoolse opvang en 
peuterspeelzaalwerk in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
Buitenschoolse opvang Frits Vogelstraat is in 2012 opgestart, bestaat uit 2 basisgroepen en biedt 

5 dagen per week opvang aan kinderen van 4 - 12 jaar. 
  
Inspectiehistorie 
In 2015 en 2016 zijn reguliere inspectieonderzoeken uitgevoerd waarbij geen tekortkomingen zijn 

geconstateerd. 
  
Huidige inspectie 
Op 17 oktober 2017 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. Het betrof een 
onaangekondigd bezoek in de herfstvakantie. De bevindingen op hoofdlijnen zijn dat de houder 
voldoet aan de kernzaken uit de Wet kinderopvang. 

De kinderen hebben veel zin in het uitje naar natuurgebied de Hoge Nesse. De beroepskrachten 
zijn enthousiast en bekwaam. 

 

 

 
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 

  

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. 
  

Het beleid beschrijft aan de hand van voorbeelden de benadering van kinderen en de bijdrage van 
de buitenschoolse opvang aan hun ontwikkeling. Ook benoemt de houder in zijn pedagogisch beleid 
de kinderparticipatie. Er wordt aandacht besteed aan het spel- en activiteitenaanbod voor de 
kinderen. 
  
Tevens zijn in het beleidsplan praktische onderwerpen opgenomen over bijvoorbeeld de opbouw en 
werkwijze basisgroepen en het omgaan met bijzonderheden in de ontwikkeling. 

  
Tezamen voldoen deze documenten aan de gestelde kwaliteitseisen. 

  
 
 
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 bespreekt de uitvoering van het pedagogisch beleid door een geplande teamoverleggen. 

Tevens vinden op structurele basis locatieoverleg of groepsbesprekingen plaats. 
De beroepskrachten bespreken praktische en inhoudelijke zaken in aanwezigheid van en met hun 
leidinggevende. 

  
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de 
observatie op de groepen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. 
  

Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen, het fruit eten en drinken en de voorbereidingen voor het 
vakantie uitstapje. 
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Emotionele veiligheid 
De kinderen worden gebracht door hun ouders. De kinderen worden hartelijk ontvangen door de 
beroepskrachten, soms met een knuffel. Elk kind wordt individueel begroet, beroepskrachten doen 
dit op een enthousiaste en persoonlijke manier. 
De  beroepskrachten hebben gesprekjes met de ouders over het uitstapje wat vandaag gepland 

staat naar natuurgebied de Hoge Nesse. Een aantal kinderen hebben kaplaarzen en oude kleren 
aan. De ouders nemen bij de deur afscheid en wensen de kinderen veel plezier.  
Sommige kinderen spelen in de gang. Ze zouden gaan glijden van de glijbaan, maar zijn alleen met 
de kussens aan het glijden op de vloer. De beroepskracht gaat met hen in gesprek en daarna 
klimmen ze op het klimhuis en glijden van de glijbaan. 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. 

Een paar kinderen zitten aan tafel en kleuren een kleurplaat. In een naastgelegen ruimte zijn 
kinderen met stokpaardjes aan het spelen. In een andere ruimte zijn kinderen aan het gamen. 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 
De beroepskracht heeft een paar sterke kinderen nodig. "Ben jij sterk? Kan je me even komen 
helpen", vraagt de beroepskracht. "Ik ben ook sterk", zegt een kind. "Laat me eens kijken naar je 
spierballen? O ja, ik zie het, jij bent ook sterk", zegt de beroepskracht. Ze helpen met de 
stokpaarden dragen uit de auto.  
Er worden hesjes klaargelegd voor de kinderen, maar ook rollen toiletpapier en pakjes drinken.  
De kinderen mogen alvast opruimen, daarna gaan ze in de kring zitten. Een kind gaat rond met 

een schaal met verschillende soorten fruit.  
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. 

Drinken staat klaar op de tafel in kannen. De kinderen mogen zelf een beker inschenken. Als het 
drinken op is mogen de kinderen naar de wc en hun jas pakken. 
Een paar grotere kinderen helpen spullen naar de busjes te dragen. 
  

  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten zitten in de kring tussen de kinderen. Een beroepskracht vraagt "wie weet wat 
we gaan doen vandaag". De kinderen praten door elkaar en er wordt gevraagd te luisteren.  
"De Hoge Nesse. Weet je wat dat is? Wie wil dat vertellen", vraagt de beroepskracht. Een kind 
vertelt "het is een natuurgebied, met een kabelbaan en tunnels". "Weet je wat we daar gaan 

doen", vraagt de beroepskracht. Ze vertelt "er is een plaats waar we vuurtje gaan stoken, we gaan 
daarom droog hout zoeken". Er is een jongen die weet welk hout geschikt is. Ze gaan ook 
herfstbladeren zoeken voor de herfsttafel. "Wat hebben we nog meer nodig voor een herfsttafel", 
vraagt de beroepskracht. "Gekleurde blaadjes en takken en kastanjes", noemen de 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 (bijv. ontdekken, sport, natuur). 

De beroepskracht vertelt dat ze ook marshmallows mee nemen om in het vuur te verwarmen. Ze 
gaan stokken zoeken om de marshmallows aan te doen. "Weet je waarvoor de stokpaarden 
meegaan", vraagt de beroepskracht. "Even naar elkaar luisteren", zegt de beroepskracht. Ze gaan 
een paardenrace houden met stokpaardjes. 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. 
De kinderen worden verdeeld in groepen en krijgen verschillend gekleurde armbandjes met daarop 

gegevens, o.a. het telefoonnummer van de BSO. De kinderen krijgen een hesje aan over hun jas.  
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 
in aansluiting op interesse of thematisch programma (natuurgebied). 
De kinderen met een geel bandje verzamelen bij de beroepskracht met een geel bandje. Zij noemt 

de namen op van de kinderen. "Helemaal goed, we zijn compleet", zegt ze. 
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Sociale competentie 
De kinderen voeren in groepjes gesprekken met elkaar als zij in de kring zitten. 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 

Een kind vraagt waarom ze een armbandje om krijgt. De beroepskracht legt uit "we maken 
groepjes omdat we dan niemand vergeten. Door per groep een kleur armbandje te geven weet je 
bij wie je hoort". Het meisje wil eigenlijk met een kind uit een andere groep spelen.  
De beroepskracht zegt "als we er straks zijn mogen jullie ook met andere kinderen spelen". 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

Een kind helpt een andere kind met schoenen uitdoen en de kaplaarzen aandoen. Ze zet de laarzen 
rechtop voor het kind en zegt "stap er maar in". Ze ondersteunt het meisje als zij op 1 been staat 

en een laars aan trekt.   
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 
Het is rumoerig in de gang bij de toiletten. Een meisje komt wat zeggen tegen de beroepskracht. 

De beroepskracht gaat kijken. De kinderen staan in de rij en wachten op hun beurt. Een kind heeft 
een ander kind geschopt. "Je mag niet schoppen", zegt de beroepskracht tegen een kind. Tegen 
het andere kind zegt de beroepskracht "je mag best zeggen dat je dat niet leuk vind". 
  
 
Overdracht van waarden en normen 
De kinderen leren bij de BSO dat er bepaalde afspraken en regels gelden. 

Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten). 
Tevens weten de kinderen dat ze tijdens het fruit eten en drinken blijven zitten en dat ze geen 

speelgoed stuk mogen maken. 
Oudere kinderen worden (vaker/passend) ingeschakeld bij organisatorische zaken en als hulp, 
steun of voorbeeld voor jongere kinderen. 
Aan de muur hangt een poster waarop 'afspraken bij de BSO' zijn geschreven, zoals: als we ergens 

hebben gespeeld ruimen we zelf op, tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen we niet op de gang spelen 
i.v.m. slapende kinderen bij de dagopvang, als je op de glijbaan speelt ga je via de trap omhoog, 
als de bal buiten over het hek is gegaan vraag je eerst toestemming of je de bal mag halen, etc.  
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 

De beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. 
  
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op de buitenschoolse opvang Frits Vogelstraat is aandacht voor het bieden 

van emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht 
van waarden en normen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten waren tijdens het 
inspectiebezoek niet inzichtelijk op de locatie. Deze zijn later op dezelfde dag toegestuurd. 
De verklaringen zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste screeningskenmerken voor 

de werkzaamheden in de kinderopvang. 
  
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld aan de verklaringen omtrent het 

gedrag in de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens de inspectie niet inzichtelijk op 
de locatie. Deze zijn later op dezelfde dag toegestuurd.  
  
Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 

Opvang in groepen 
 
Op buitenschoolse opvang Yes! Kinderopvang Frits Vogelstraat vindt de opvang plaats in 2 

basisgroepen van maximaal 20 kinderen per groep in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
  
Het inspectiebezoek is uitgevoerd in de herfstvakantie. Tijdens het inspectiebezoek zijn er twee 

locaties samengevoegd. Er zijn niet alleen BSO kinderen van Frits Vogelstraat, maar ook kinderen 
van BSO Perkstraat. Er zijn in totaal 28 kinderen. Er is een uitje georganiseerd en er worden 
daarvoor 4 groepjes gemaakt. 
Er zijn 5 beroepskrachten vandaag werkzaam bij de BSO. 
  
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. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
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.  
  
Vanwege de herfstvakantie zijn de BSO groepen samengevoegd. Ook zijn 2 BSO locaties 
samengevoegd op deze locatie. 
Er zijn in totaal 28 kinderen en 5 beroepskrachten. 
Vanwege een vakantie uitje worden er 4 groepjes van ieder 7 kinderen gemaakt. 

Er zijn beroepskrachten ingezet van beide BSO locaties. 
  
Op vakantiedagen is de buitenschoolse opvang 10 uur of langer geopend. Op deze dagen kan 
afgeweken worden conform de 3-uursafwijking. 
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra bij aanvang, lunchpauzes en 

sluiting van de opvang. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft van het 
aantal verplichte beroepskrachten ingezet. De beroepskrachten zijn ingezet conform een 

vastgesteld rooster van vroege en late dienst. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Er wordt alleen Nederlands gesproken bij de BSO. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
  
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in oktober 2017 door de 
locatiemanager, 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. 
  
Het plan van aanpak sluit aan op de inventarisatielijsten. 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. 

  
De buitenspeelplaats is onlangs aangepast. Voor de avonturentuin zijn natuurlijke producten 
gebruikt. De volgende aspecten worden genoemd in de risico inventarisatie: 

Er zijn afspraken gemaakt intern voor visuele inspecties en met een extern bedrijf voor het 
onderhoud van het buitenmeubilair en de speeltoestellen. 
Voor het gebruik van de trampoline zijn afspraken gemaakt. Deze staan vermeld in de 'huisregels'. 

In de tuin is veel zand waardoor er regelmatig uitwerpselen van dieren aangetroffen worden. De 
beroepskrachten controleren hier dagelijks op en er is een kattenverschrikker. 
  
Er zijn afspraken vastgelegd omtrent BSO-uitstapjes en het vervoer van kinderen. Tevens worden 
toestemmingsformulieren gebruikt als kinderen zelfstandig buiten de locatie mogen spelen of 
zelfstandig naar huis mogen. 
  

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. 

  
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig. In de periode van een halfjaar 
voorafgaand aan het inspectiebezoek hebben zich geen ongelukken voorgedaan. 

  
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 stukken. 
  
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. 
  
Op grond van het gesprek 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. 
  

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 (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 
 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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 

houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste basisgroep. 
(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 11 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 

middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 
de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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) 

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) 
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 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) 

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) 
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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 Frits Vogelstraat 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Uilenvliet 39 

Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 

KvK nummer : 50627856 
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 : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 13-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

We zijn er trots op om in het rapport te kunnen lezen dat de  medewerkers met enthousiasme en 

toewijding een gevarieerd programma aanbieden dat  goed aansluit bij de leeftijd, ontwikkeling en 

behoeften van de kinderen die de BSO bezoeken. 

De constatering tijdens de inspectie van de wijze waarop de medewerkers laten zien dat er 

respect voor het individuele kind is en dat normen en waarden in de groep belangrijk zijn wordt 

als een positieve waardering ontvangen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


