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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 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 
Buitenschoolse opvang Yes! Grevelingenhof is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke opvang 
biedt in de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 

De buitenschoolse opvang bevindt zich in basisschool De Bosweide waar de houder ook een 

peuteropvang exploiteert. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 

09-08-16: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
06-11-15; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Afgelopen jaar is de basisschool stapsgewijs verbouwd, waarbij ook de ruimtes van de BSO 
verbouwd zijn. Na een roerige tijd heeft de BSO eind augustus hun uiteindelijke lokaal betrokken. 

Een mooie, nieuwe ruimte centraal gelegen in de school. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat aan veel wettelijke 
voorwaarden voldaan wordt. Er is ook een overtreding geconstateerd met betrekking tot de 
groepsgrootte en met betrekking tot het instellen van een oudercommissie. De toelichtingen staan 
verder op in dit rapport uitgewerkt. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
De maximale basisgroepsgrootte van 20 is niet gehanteerd. 
  
Er is geen oudercommissie ingesteld. Er zijn verzachtende omstandigheden: 
De houder toont inspanningen om leden te werven voor een oudercommissie en de houder heeft de 
ouderinspraak op een andere wijze vorm gegeven. 
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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 observatie. 
  

De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag van 15:30-16:30 uur. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
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. 
  
Observatie: 

De beroepskrachten gaan ongedwongen met de kinderen om. Bij binnenkomst mag vrij gespeeld 
worden en ieder kind kiest iets waar hij/ zij zin in heeft. Er is een nieuwe voetbaltafel waar een 
groepje kinderen enthousiast mee speelt. De beroepskracht houdt op afstand een oogje in het zeil 
en helpt af en toe door wat regels te maken met de kinderen zodat het spel soepel gespeeld kan 

worden. Ze is rustig en geeft kinderen de gelegenheid zelf hun inbreng te geven. Als een ander 
kind klaagt dat er teveel herrie gemaakt wordt bij de voetbaltafel neemt de beroepskracht het kind 
serieus. De beroepskracht laat met een grapje weten dat de volumeknop van de kinderen naar 
beneden kan. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open materiaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 
fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken /-gebieden. (bijv. computerhok, 
bouwmateriaalhoek, werkplaats met gereedschap). 
  

Observatie: 

De BSO heeft de huidige ruimte sinds een paar maanden in gebruik. Er is onder andere een 
poppenhoek en een bouwhoek gecreëerd. Er is een zithoek gemaakt met banken en mogelijkheden 
voor tv en computerspellen. Er is een voetbaltafel en er zijn knutselspullen. 
Er zijn diverse tafels en stoelen waaraan bijvoorbeeld spellen gedaan kunnen worden. Ook wordt er 
met de stoelen een kring gemaakt waarin een gezamenlijk moment plaatsvindt. 
Er is een ingerichte peuterspeelgroepsruimte waar de jongere kinderen van de BSO kunnen spelen 

en naast de BSO ruimte is een ruime speelzaal met diverse mogelijkheden voor vrij spel of een 
gerichte activiteit. 
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Aandachtspunt: 

Tijdens de kring werden de kinderen in 1 grote groep van 22 kinderen (4-12 jaar)opgevangen. De 
maximale grootte van een basisgroep met kinderen van 4-12 jaar is wettelijk vastgelegd op 20. Zie 
het item 2.3. Opvang in groepen voor de toelichting hierover. Met betrekking tot de pedagogische 

praktijk is geobserveerd dat de kring onrustig was. Sommige kinderen werden soms niet gehoord 
of gezien omdat ze buiten gezichts- of gehoorafstand van de beroepskrachten waren. De kans op 
deze 'gemiste momenten' is kleiner wanneer de maximale stamgroepsgrootte aangehouden wordt. 
Dit komt de pedagogische kwaliteit ten goede. 
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten over het algemeen 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 voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
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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 

 

De maximale basisgroepgrootte van 20 kinderen van 4-12 jaar wordt niet gehanteerd. Op de dag 
van inspectie zijn 22 kinderen aanwezig in de leeftijd van 4-12 jaar, die in 1 groep worden 
opgevangen. 
  
Hiermee is niet voldaan aan de voorschriften. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 
 
Tijdens het inspectiebezoek zijn er 22 kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten. 
  
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. 

  
Op schooldagen wordt er niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

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

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op grond van het gesprek met de beroepskracht, de locatiemanager en de observatie op de groep 
is geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het 
algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen 

Er is voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Actieplan veiligheid 

 Veiligheidsverslag 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Eind augustus 2017 is het huidige lokaal in gebruik genomen. Behalve het lokaal beschikt de BSO 
ook structureel over een ruime speelzaal die direct aan het lokaal gelegen is en de BSO beschikt 
structureel over de ruimte waar de peuteropvang plaatsvindt. In totaal is er ruim voldoende 

speeloppervlakte voor de opvang van de maximaal 40 kinderen per dag. 
  
Er is voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  

 
Oudercommissie 
 
Er is op deze BSO sinds kort geen oudercommissie meer actief. Er zijn meer dan 50 
plaatsingscontracten. De houder verricht doorlopend diverse inspanningen om leden te werven: 
 specifiek bij nieuwe ouders: tijdens het intakegesprek; 

 in algemene zin bij bestaande ouders: op de website en door het organiseren van een 
ouderbijeenkomst waarbij de oudercommissie aanwezig is en informatie over de 
oudercommissie geeft; 

 specifiek op de locatie: door het regelmatig plaatsen van een poster op de facebook pagina 
van de locatie. 

  
De verrichte inspanningen hebben nog niet geleid tot aanmeldingen voor de oudercommissie. 

  

De houder heeft een werkwijze omtrent alternatieve ouderraadpleging organisatie breed 
vastgelegd in een document. In gevallen waar een oudercommissie ontbreekt is hiermee geborgd 
hoe ouders alsnog betrokken kunnen worden bij de punten waar een oudercommissie advies over 
kan geven. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een 

kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich 
aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de 
gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
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: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Klachtenregeling 
 Jaarverslag klachten 
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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) 



 

11 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-12-2017 
Yes! Kinderopvang Grevelingenhof te Ridderkerk 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 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) 

 

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) 
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Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

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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Yes! Kinderopvang Grevelingenhof te Ridderkerk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Grevelingenhof 

Website : http://www.yeskinderopvang.nl/ 
Vestigingsnummer KvK : 000035386738 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : 07-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2018 

Zienswijze houder : 18-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 18-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn erg blij met ons nieuwe lokaal in school de bosweide, de kinderen kunnen hier heerlijk 
spelen en we hebben hier veel mogelijkheden, ook door de aanwezige keuken. 
Er werken een aantal gemotiveerde, ervaren pedagogisch medewerkers op deze locatie, op de dag 

van de observatie was er door omstandigheden maar 1 van deze vaste medewerkers aanwezig. 
We weten heel goed dat er een andere norm is en de basisgroepen zijn dan ook als zodanig 
ingericht in onze planning, echter is op die middag een andere keus gemaakt. Wellicht had een 
splitsing meer rust gegeven, maar de keus werd gemaakt de kinderen bij elkaar te houden, zodat 
ze in ieder geval een vast gezicht zouden hebben. Vanaf 1 januari gebruiken we ook het lokaal 
van peuterspeelgroep en om de rust te bewaren gaan de kinderen met hun mentor daar ook eten 
en drinken. De anderen blijven met hun mentor in het andere lokaal. Daarna mogen de kinderen 

uiteraard weer kiezen waar ze gaan spelen, of aan welke activiteit ze willen deelnemen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


