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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met aandachtpunten uit de vorige inspectie en met nieuwe 
voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het 

hoofdstuk ‘overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden zijn 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
Ook is de interne verhuizing naar een ander lokaal meegenomen tijdens deze inspectie. 

 
Beschouwing 
Feiten over de buitenschoolse opvang 
BSO Yes! Voorn is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke opvang biedt in de gemeenten 
Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 

De BSO bevindt zich in basisschool De Botter waar de houder ook een kinderdagverblijf met hele 

dagopvang en een peuteropvang exploiteert. Er is een nauwe samenwerking met de school. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
15-12-2016; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

01-12-2015; jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 
ouderrecht. De overtreding is inmiddels opgeheven 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open ontspannen sfeer in de BSO. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is en dat op alle onderzochte items aan de voorschriften wordt voldaan. 

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 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 

  

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

De observatie heeft plaats gevonden op maandagmiddag tijdens het binnen komen op de BSO, het 
eet- en drink moment na schooltijd en tijdens het vrij- en buiten spelen. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 

met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/ vriendjes. 
  

Observatie: 
De kinderen uit de kleuterklassen worden bij de klas opgehaald door de beroepskrachten. De 
kinderen uit overige klassen komen zelf naar de ruimte in de BSO waar zij verzamelen om te eten 
en te drinken. Tijdens het eten en drinken zit de jongste groep kinderen aan tafel in het lokaal en 

de oudere groep aan een tafel op de gang. Er wordt gepraat en gelachen met elkaar. Bij de oudere 
kinderen wordt een groepsspel gespeeld. 
Aan tafel worden al afspraakjes gemaakt wie wat wil gaan doen en eventueel met wie. Dit alles 
gaat op een ontspannen manier. De meeste kinderen willen graag even naar buiten, waardoor de 
beroepskrachten besluiten met zijn allen te gaan. Buiten is ruimte voor vrij spel ook wordt er een 
spel aangeboden met een springtouw waar een aantal kinderen enthousiast aan deelneemt. 
  

Overdracht van normen en waarden 
Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 
het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bijv 
elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). De beroepskrachten zijn zich bewust 
van 'sfeerbepalend gedrag' van kinderen, positief of negatief, en maken dit bespreekbaar; kinderen 

wordt geleerd om met rolgedrag, van henzelf of van anderen, om te gaan. 

  
Observatie: 
De beroepskrachten hebben tijdens de observatie met diverse kinderen gesprekjes waarbij zij de 
kinderen duidelijk maken welk gedrag wenselijk is en waarbij zij de kinderen de ruimte geven om 
de BSO hun sociale oefenplaats te laten zijn. Zo zijn een paar kinderen tijdens het kringmoment de 
grenzen aan het opzoeken rondom 'gekke' woorden zeggen. De beroepskracht blijft rustig en 

maakt tegelijkertijd duidelijk wat zij van de kinderen verlangt. Zij blijft de kinderen verzoeken te 
stoppen met 'gekke' woorden zeggen en legt uit waarom zij dat niet wil. Eén van de kinderen blijft 
het proberen. De beroepskracht geeft een laatste waarschuwing. Uiteindelijk moet het kind even 
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apart zitten om na te denken en kan de rest van de groep met de beroepskracht verder het met 
spel. 

Na het spel praat zij de situatie uit met het kind en kan het kind weer verder spelen. 
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 04-12-2017 
Yes! kinderopvang Voorn te Ridderkerk 

 

Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een VOG die voldoet aan de voorschriften. 
 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie die voldoet aan de 
voorschriften. 
 
 

 

Opvang in groepen 
 
Er zijn 2 op leeftijd ingedeelde basisgroepen. 
Er is een groep voor 20 kinderen van 4-7 jaar en een groep voor 10 kinderen ouder dan 7 jaar. 
 
Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de voorschriften. 

 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het inspectiebezoek is voldaan aan de beroepskracht- kindratio: 

 
- er is 1 beroepskracht aanwezig op de groep voor 4-7 jarigen met 10 kinderen; 
- er is 1 beroepskracht aanwezig op de groep voor 7+ jarigen met 10 kinderen; 
- er is 1 beroepskracht aanwezig met 1 kind voor 1 op 1 begeleiding. 
 
Het komt sinds kort voor dat er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn omdat de locatie groeiend is. 

Indien er meer dan 20 kinderen verwacht worden, wordt er een inval beroepskracht ingezet. 

 
Op het kindercentrum worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Na de herfstvakantie 2017 is het huidige lokaal in gebruik genomen. Behalve het lokaal beschikt de 
BSO ook structureel over een ruime hal die voor het lokaal gelegen is. Beide ruimten beschikken in 
totaal over ruim voldoende speeloppervlakte voor de opvang van de maximaal 30 kinderen per 

dag.  
Er is voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
De houder heeft een jaarverslag klachten voor 1 juni 2017 naar de toezichthouder gestuurd. 
Uit het jaarverslag blijkt dat er op deze locatie geen schriftelijke klachten zijn ingediend. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Klachtenregeling 
 Jaarverslag klachten 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! kinderopvang Voorn 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035386746 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 : 04-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 21-12-2017 

Zienswijze houder : 09-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 11-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-01-2018 

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

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

BSO Voorn 9 van Yes! Kinderopvang is tevreden met het inspectierapport. Wij vinden het fijn om 
te lezen dat er een ontspannen en open sfeer op de BSO geconstateerd is en dat de pedagogische 
praktijk op orde is. Ook zijn wij trots op de observatie waarin gezien is dat er met diverse 

kinderen gesprekjes gevoerd worden waarbij de pedagogisch medewerkers de kinderen duidelijk 
maken welk gedrag wenselijk is en waarbij zij de kinderen de ruimte geven om de BSO hun 
sociale oefenplaats te laten zijn. 
Wij zijn trots dat de pedagogisch medewerkers uitvoering geven en op de hoogte zijn van het 
beleidsplan. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


