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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 
Buitenschoolse opvang Yes! Kinderopvang Prinsenstraat is onderdeel van Yes! Kinderopvang, welke 
opvang biedt in de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 
 
De buitenschoolse opvang bevindt zich op de begane grond en op de eerste verdieping in 
basisschool De Reijer. De kinderen spelen buiten op het aangrenzende schoolplein. 
 
Vanaf september 2019 is er een aanpassing in het gebruik van één van de ruimtes. De ruimte van 
groep 5 in de basisschool is verplaatst naar een andere ruimte in de basisschool. 
 
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
4-10-2018: jaarlijks onderzoek. Geen overtredingen. 
13-03-2017: jaarlijks onderzoek. Geen overtredingen. 
 
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 en dat aan de onderzochte items 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 observatie. 
 
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens een vrijspelmoment en een knutselactiviteit. 
 
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
 
Ieder kind heeft tenminste 2 kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Er is gelegenheid voor uitdagend en interessant spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, 
maatjes) in kleine groepjes van 2 of meer kinderen. 
Observatie: 
Op de BSO zijn de basisgroepen ingedeeld naar leeftijd van de kinderen. De jongere kinderen 
spelen met name beneden in de verschillende speelruimtes en de oudere kinderen hebben 
verschillende speelruimtes op de eerste verdieping. Tijdens de observatie is te zien dat de oudere 
kinderen zelf verschillend speelmateriaal uit de kasten kunnen pakken en samen gaan knutselen. 
Ook gaat een aantal kinderen het spel '30 seconds' spelen. In het speellokaal zijn de oudere 
kinderen met een beroepskracht een balspel aan het doen. Er is voldoende uitdaging in 
spelmateriaal en speelruimtes om (leer) ervaringen op te doen. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 
 
De beroepskrachten geven een eigen positie aan de 8+´ers in de groep. Zonder overvraagd te 
worden, krijgen de 8+´ers meer verantwoordelijkheid bij het aangaan en uitvoeren van 
activiteiten. Zij worden (vaker/passend) ingeschakeld bij organisatorische zaken en als hulp, steun 
of voorbeeld voor jongere kinderen. Zij fungeren soms als coach/vraagbaak voor nieuwe kinderen 
in de groep. 
Observatie: 
De 8+´ers hebben op de BSO inspraak om mee te denken over bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld 
bij het organiseren van een kookactiviteit. Ook kunnen de kinderen zelf bepalen wanneer zij iets 
willen eten en drinken. Hierbij is wel de afspraak gemaakt dat dit tussen 16.15 en 16.45 uur 
gedaan kan worden. 
Bij het beëindigen van een activiteit worden de kinderen verantwoordelijk gehouden voor het 
opruimen van hun spullen. De beroepskracht heeft hierin een begeleidende rol. 
 
Met bovenstaande concludeert de toezichthouder tijdens dit inspectie-onderzoek dat er wordt 
voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij deze steekproef is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK) 
van vier medewerkers beoordeeld. 
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatieverantwoordelijke) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
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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 van een 
kindercentrum 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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! kinderopvang Prinsenstraat 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035386711 
Aantal kindplaatsen : 66 
 

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 :  E.J. Berends 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ridderkerk 
Adres : Postbus 271 
Postcode en plaats : 2980AG RIDDERKERK 
 

Planning 
Datum inspectie : 16-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 17-12-2019 
Zienswijze houder : 17-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Yes! kinderopvang buitenschoolse opvang (BSO) Prinsenstraat is tevreden met de constatering van 
de inspecteur dat er sprake is van een prettig pedagogisch klimaat. De kinderen voelen zich 
ondersteund door de beroepskracht, wat zorgt voor een veilige en positieve omgeving. Er worden 
complimentjes gegeven, kinderen worden gestimuleerd in hun interacties en er is sprake van een 
rustige sfeer. Wij zijn er trots op dat de omgang met de kinderen positief opvalt en de kinderen 
zichtbaar plezier hebben. Ook de ruime speelmogelijkheden, de afwisseling in het aanbod en het 
afstemmen op de wensen van de kinderen worden positief beoordeeld. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Locatiemanager, 
 
Yes! Kinderopvang 

 
 
 
 
 
 
 


	Inhoudsopgave
	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Pedagogisch klimaat
	Pedagogische praktijk
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Pedagogisch klimaat
	Personeel en groepen

	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

