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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 het kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf Yes! Gerard Alewijnszstraat is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke opvang 
biedt in de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 
Het kinderdagverblijf bevindt zich in basisschool De Piramide waar de houder ook een 
buitenschoolse opvang exploiteert. Er is een nauwe samenwerking met de school. 
Het kinderdagverblijf deelt de ruimte met de buitenschoolse opvang. De locatie biedt peuteropvang 
voor 2-4 jarigen en is vooralsnog open op dinsdag- en donderdagochtend tijdens de schoolweken. 
  
Inspectiegeschiedenis 
16-11-2017 onderzoek na registratie: Dit betreft het eerste inspectiebezoek na aanvang van 
exploitatie in juni 2017. Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Pedagogisch 
klimaat. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is. De overtreding van het vorig inspectiebezoek aangaande het pedagogisch 
beleid is opgeheven. 
Er is overleg en overreding toegepast binnen het domein Veiligheid en gezondheid. De 
geconstateerde tekortkomingen betroffen beleidsmatige aanpassingen. Binnen de afgesproken 
termijn is een aangepast document toegestuurd dat voldoet aan de voorschriften. 
Zie de toelichtingen verder op in dit rapport voor verdere beschrijving. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Yes! Kinderopvang hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft elke locatie, 
sinds het voorjaar van 2018, haar eigen pedagogisch werkplan. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleids-/werkplan is o.a. beoordeeld op een concrete beschrijving 
van: 
 hoe invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang; 
 hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij wordt gestreefd 

naar een doorlopende lijn met basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Hierbij wordt in ieder 
geval ingegaan op overdracht naar school en buitenschoolse opvang met toestemming van de 
ouders en op het doorverwijzen van ouders bij signaleren van bijzonderheden in de 
ontwikkeling of problemen naar passende instanties; 

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

 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
  
De afgelopen maanden zijn een aantal beschrijvingen geüpdatet en toegevoegd aan het 
pedagogisch beleids-/werkplan, waarmee voldaan is aan de voorschriften. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen opvoedingsdoelen (Prof. Riksen-Walraven) en indicatoren. De teksten van de 
gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle opvoedingsdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend van 09:30-10:30 uur. 
  
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; de kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.  
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van de kinderen te 
verbreden, in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, 
werkplaats, station).  
  
Observatie: 
De locatie maakt gebruik van de buitenruimte van de basisschool. Dit zijn deels pleinen om het 
gebouw gelegen en deels een natuurtuin. De beroepskracht van de peuters en de 
kleuterjuf stemmen het buiten spelen met elkaar af om zo de peuters de gelegenheid te geven 
samen te kunnen spelen met de kleuters. Het gebeurt ook dat de peuters alleen buiten spelen. 
Tijdens het inspectiebezoek komt de kleuterjuf vertellen dat zij het buiten spelen deze keer 
overslaan omdat het regent. De beroepskracht bespreekt met haar peuters dat zij het soms wel 
leuk vinden om in de regen te spelen en in de plassen te stampen. 'Dat hoort bij de herfst'; vinden 
zij.   
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Persoonlijke competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 
De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is of de 
situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende 
situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. 
  
Observatie: 
De twee aanwezige peuters spelen vlak bij elkaar. Soms spelen ze samen en dan weer spelen zij 
alleen. Eén van de peuters pakt een dier van de andere peuter af. De andere peuter protesteert, 
maar krijgt het dier niet terug. De beroepskracht biedt haar steun aan om het conflict op te lossen. 
Zij legt uit dat afpakken niet mag. Zij laat de bak met dieren zien en stelt voor dat hij andere 
dieren uitzoekt waar hij mee kan spelen. De peuter accepteert dit en gaat op zoek in de bak naar 
dieren waar hij mee wil spelen. De andere peuter krijgt het afgepakte dier terug en gaat weer 
verder met spelen. 
  
  
Op basis van de observatie van de pedagogische praktijk constateert de toezichthouder dat is 
gebleken dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden van verantwoorde kinderopvang. 
Aan de voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de pedagogische praktijk in het kader 
van verantwoorde kinderopvang wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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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. 
 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. Er zijn 2 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met 1 beroepskracht 
aanwezig. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De halve dagopvang bestaat uit 1 stamgroep voor maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.  
 
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen over ontwikkeling 
en welbevinden van het kind. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de beroepskracht op de hoogte is van de nieuw ingevoerde 
werkwijze omtrent het veiligheids- en gezondheidsbeleid en uitleg kan geven over de uitvoering 
ervan in de praktijk. Een collega van de BSO voert dit jaar de thema's van de Quickscans uit; wat 
een onderdeel is van de Risicomonitor. Volgend jaar rouleert dit, zodat iedereen aan de beurt 
komt. 
  
In de praktijk zijn geen bijzonderheden aangetroffen ten aanzien van de uitvoering van het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
  
Er is tijdens de opvang te allen tijde minstens één volwassene aanwezig met een EHBO kwalificatie 
conform de voorschriften. 
  
Uit het gesprek met de locatiemanager en email verkeer met de kwaliteitsmanager is gebleken dat 
een aantal onderdelen nog uitgewerkt wordt. In het beleid ontbreekt nog een concrete beschrijving 
van onderstaande: 
  
 De bijbehorende acties beschrijven van de 3 geconstateerde grote risico's op de locatie; 
 Een beschrijving van de wijze waarop de houder samen met de beroepskrachten zorgdraagt 

voor het cyclisch geheel: vormen-implementeren-evalueren-actualiseren; 
 De wijze waarop het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor belanghebbenden 

(beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders). 
  
Hierop is overleg en overreding toegepast. De locatiemanager heeft op 15 oktober 2018 een 
aangepast beleidsplan nagestuurd. Hiermee is voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email en telefonisch) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Email kwaliteitsmanager met planning verdere implementatie nieuwe werkwijze omtrent 

veiligheid en gezondheid 
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Ouderrecht 
 
  
 
Oudercommissie 
 
Er is op dit kindcentrum geen oudercommissie actief. Er is 1 ouder van de BSO bereid gevonden 
deel te nemen aan de oudercommissie. Deze vergadert gezamenlijk met ouders van andere BSO 
locaties van Yes! Kinderopvang 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. 
  
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. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een klachtenjaarverslag voor 1 juni 2018 naar de toezichthouder gestuurd. 
In het jaarverslag is het volgende 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. Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email en telefonisch) 
 Interview (beroepskracht) 
 Jaarverslag klachten (2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 



 

11 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-10-2018 

Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnszstraat te Ridderkerk 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist 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 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
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 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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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. 
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) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat, indien 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 natuurlijke persoon is. 
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar 
klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 



 

13 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-10-2018 

Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnszstraat te Ridderkerk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnszstraat 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035386703 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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. 
 

Fijn om te lezen dat de inspecteur de peuterspeelgroep positief heeft beoordeeld. 
  
Ze heeft gezien dat de pedagogisch medewerkster sensitief en responsief reageert en aansluit bij 
het ontwikkelingsniveau van het kind. Dat ze de kinderen op een passende manier steunt en 
stimuleert. Dit ook in interactie met andere kinderen. Er heerst een open en ontspannen sfeer! 
  
Daar is het ons bij Yes! om te doen. 
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