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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. 
De geïnspecteerde items kunt u terugvinden in het overzicht dat achterin het rapport is vermeld. 

 
Beschouwing 
Feiten over de buitenschoolse opvang 
BSO Yes! Gerard Alewijnszstraat 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 Piramide waar de houder ook een halve 
dagopvang exploiteert. Er is een nauwe samenwerking met de school. 
De halve dagopvang deelt de ruimte met de buitenschoolse opvang. Er worden momenteel niet 
meer dan 26 kinderen tegelijkertijd opgevangen, waardoor het extra verkregen kleuterlokaal nog 
niet in gebruik is. 
  
Inspectiegeschiedenis 
15-06-2017; jaarlijks onderzoek. Overtreding betreffende oudercommissie, geen handhaving. 
16 augustus 2016; jaarlijks onderzoek. Overtreding betreffende oudercommissie, geen 
handhaving. 
17-11-2015; jaarlijks onderzoek. Overtreding betreffende oudercommissie, geen 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. 
Er is niet aan alle onderzochte items voldaan. Zo wordt de groepsgrootte van maximaal 20 
kinderen per basisgroep niet gehanteerd op de dag van inspectie. 
Zie de toelichtingen verder op in dit rapport voor verdere beschrijving. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er is een overtreding geconstateerd op onderstaand domein: 
 Personeel en groepen 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
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 dinsdagmiddag van 14:45- 15:45 uur tijdens een eet- 
drinkmoment na schooltijd, activiteiten en vrij spelen. 
  
  
Sociale competentie 
Indicator: De kinderen zijn deel van de groep 
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. 
  
Observatie: 
Voordat de kinderen uit school kwamen heeft een beroepskracht een schaal klaar gemaakt met 
fruit en rauwkost. In de kring krijgt één van de kinderen de beurt om dit uit te delen. Het kind kijkt 
trots als hij de beurt krijgt en hij gaat rond met de schaal. Ondertussen schenken 2 andere 
kinderen alle bekers vol met drinken. De beroepskrachten kiezen er bewust voor om de kinderen 
bij deze taken te laten participeren; de kinderen doen het graag. Ze krijgen waardering van de 
beroepskrachten voor de hulp die ze geven. 
  
  
Overdracht normen en waarden 
Indicator: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden.  
Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het opstellen en evalueren van (een aantal) 
regels en afspraken. 
  
Observatie: 
De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder dat er veel wijzigingen zijn geweest in de 
afgelopen periode. Er zijn wisselingen geweest qua personeel en er zijn nieuwe kinderen in de 
groep gekomen. Met elkaar zijn zij bezig de nieuwe groep eigen te maken. Onder andere hebben 
de kinderen samen met de beroepskrachten de belangrijkste (leef)regels opgesteld. Deze zijn op 
een groot vel geschreven en hingen een paar weken aan de muur. De beroepskracht heeft het vel 
nu weggehaald en vraagt in de kring na schooltijd of de kinderen zich nog kunnen herinneren 
welke afspraken op het vel gezet zijn met elkaar. De kinderen steken hun vingers op. Ieder kind 
weet nog wel een afspraak. De beroepskracht complimenteert de kinderen hierover en geeft wat 
extra uitleg waarom die afspraken gemaakt zijn. 
  
  
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. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. Er zijn 22 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met 3 beroepskrachten op 
de groep. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De maximale basisgroepgrootte van 20 kinderen van 4-12 jaar is op de dag van inspectie niet 
gehanteerd. Er zijn 22 kinderen aanwezig in de leeftijd van 4-12 jaar, die als 1 basisgroep worden 
opgevangen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Situatie 2017: 
De houder heeft een verhoging kindaantal aangevraagd van 30 naar 40 kindplaatsen. De 
buitenschoolse opvang heeft een ruimte extra structureel beschikbaar gekregen binnen de school, 
waardoor het mogelijk is meer kinderen op te gaan vangen. Dit betreft een kleuterlokaal. 
  
Situatie 2018: 
De buitenschoolse opvang beschikt structureel over de volgende binnenspeelruimtes: 
  
Groepsruimte : 72 m² 
Podium          : 20 m² 
Kleuterlokaal : 51 m² 
  
Dit is precies voldoende speeloppervlakte voor 40 kindplaatsen. 
 
De groepsruimte is passend ingericht met speelhoeken en voldoende leeftijd adequaat materiaal. 
Het podium is niet ingericht. Als daar gebruik van wordt gemaakt, wordt er materiaal meegnomen. 
Het kleuterlokaal is niet ingericht en is ook niet in gebruik, aangezien dit qua aantal aanwezige 
kinderen nog niet nodig is. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan is dit kleuterlokaal structureel 
beschikbaar. Indien dit van toepassing wordt, zal dan de inrichting meegenomen worden in de 
beoordeling. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email en telefonisch) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 
 
  
 
Oudercommissie 
 
Er is 1 ouder bereid gevonden deel te nemen aan de oudercommissie. Deze vergadert gezamenlijk 
met ouders van andere BSO locaties van Yes in Ridderkerk. 
  
Het aantal kinderen waarvoor een plaatsingsovereenkomst is afgesloten is lager dan 50. 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 meerdere aanmeldingen voor de 
oudercommissie. Vanaf 2 leden is er sprake van een oudercommissie op locatie niveau. 
  
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. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email en telefonisch) 
 Interview (beroepskrachten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 
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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) 

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) 

 

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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnszstraat 
Vestigingsnummer KvK : 000035386703 
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 : 02-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-10-2018 
Zienswijze houder : 22-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 22-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 22-10-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Het is de inspecteur opgevallen is dat er ruimte is voor complimenten, positieve feedback en 
waardering voor de kinderen. 
  
Bij deze locatie zijn twee basis groepen dit is duidelijk beschreven in het werkrooster van de 
medewerksters als in het Kindplanner systeem. Deze middag is door de nieuwe pedagogisch 
medewerkster de keuze gemaakt de groepen samen te voegen. Dat is in praktijk niet de regel en 
dit is inmiddels met medewerkster besproken. 
Uiteraard waren er voldoende beroepskrachten en weten de kinderen in welke basisgroep ze 
zitten. 
  
We zijn blij dat de inspecteur heeft gezien dat we kinderen laten participeren en er zo ruimte is 
voor hun inbreng. Er heerst een open ontspannen sfeer. 
Dat is natuurlijk waar het ons om te doen is. 
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