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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. 

Bij een jaarlijks onderzoek worden niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. 

Dat komt omdat er bij het toezicht op de kinderopvang maatwerk mogelijk is. In het rapport staat 

bij ieder onderwerp vermeld welke eisen zijn beoordeeld en staan de uitkomsten van het 

onderzoek beschreven. Achter in het rapport staan de kwaliteitseisen genoemd zoals deze in de 

Wet kinderopvang staan beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het onderzoek als volgt uitgevoerd: 

 Inzage in documenten 

 Een bezoek aan het kindercentrum 

 Gesprekken met de beroepskrachten en/of met de locatiemanager 

 

Dit rapport wordt gestuurd aan de houder van het kindercentrum en aan de gemeente waarin het 

kindercentrum staat ingeschreven. De gemeente kan op grond van het advies van de 

toezichthouder besluiten om te handhaven (naleving van de wet te eisen) of niet te handhaven. 

 

Beschouwing 

Bevindingen  

Bij dit onderzoek zijn de volgende kwaliteitseisen beoordeeld en in orde: 

 Pedagogisch beleid 

 Pedagogische praktijk 

 Voorschoolse educatie 

 Opleidingseisen 

 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs  

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

  

Een van de kwaliteitseisen die de toezichthouder heeft beoordeeld, is niet in orde: 

 Personeel en groepen: de koppeling aan de houder in het personenregister De toezichthouder 

heeft hiervoor een herstelaanbod gedaan. De houder heeft gebruik gemaakt van het 

herstelaanbod, maar heeft de overtreding niet hersteld.  

  

  

Bijzonderheden bij dit onderzoek 

Er heerst een rustige, ontspannen sfeer in de groep. De kinderen zijn bezig met hun activiteit of 

zijn in gesprek met de beroepskrachten. Er werken actieve en betrokken beroepskrachten met 

aandacht en zorg voor alle kinderen. 

  

Algemene kenmerken 

Kindercentrum Yes! Kinderopvang Grevelingenhof maakt deel uit van Yes! Kinderopvang 

Ridderkerk B.V. De organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio. Kindercentrum Yes! 

Kinderopvang Grevelingenhof biedt buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 

jaar. Het kindercentrum heeft 40 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 2 groepen. Tijdens het 

inspectiebezoek vertelt de beroepskracht dat er 1 groep is van maximaal 22 kinderen. Er is een 

terugloop in het aantal kinderen op deze locatie. In het gebouw is ook een kinderdagverblijf van 

dezelfde houder. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 03-12-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd.  

 2020: Vanwege de COVID-19-pandemie is in 2020 geen jaarlijks onderzoek gedaan naar het 

kindercentrum. 

 26-08-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit onderzoek zijn gecontroleerd. Hiervoor is 

een herstelaanbod gedaan. De overtredingen zijn niet binnen de gegeven termijn door de houder 

hersteld. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk. 

  

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder moet voor een kindercentrum een pedagogisch beleidsplan hebben, waarin staat hoe 

gezorgd wordt voor verantwoorde kinderopvang. 

 

De houder zorgt ervoor dat er gewerkt wordt volgens het beleidsplan.   

Pedagogische praktijk 

Een houder moet verantwoorde kinderopvang bieden. In de Wet kinderopvang staat beschreven 

wat dit inhoudt: 

  

Emotionele veiligheid  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er 

wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden 

bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

Overdracht van normen en waarden  

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met 

anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij. 

  

De toezichthouder beoordeelt of de pedagogische praktijk op het kindercentrum voldoet aan deze 

eisen. Hiervoor is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar gebruikt. De 

observatie vindt plaats tijdens vrij spelen, overgang naar eet- en drinkmoment en buiten spelen. 

  

Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties die de toezichthouder heeft gezien en 

gehoord. Bij ieder voorbeeld wordt eerst een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd, 

gevolgd door een situatie uit de praktijk. 

  

Emotionele veiligheid  

Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 

  

Gedragsbeschrijving: De 8+ers hebben een eigen positie in de groep, met meer zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid, zonder dat zij hierin worden overvraagd of -steeds/oneigenlijk - tot 

voorbeeld worden gesteld aan de jongere kinderen. 
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Observatie 

De oudere kinderen zijn zelfstandig naar buiten. Met de kinderen en hun ouders zijn hierover 

afspraken gemaakt. De beroepskracht gaat af en toe buiten kijken. Als het tijd is om te gaan eten 

en drinken, worden de kinderen die buiten spelen geroepen. Zij komen naar binnen, wassen hun 

handen en gaan aan tafel zitten. 

  

Persoonlijke competentie  

Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 

  

Gedragsbeschrijving: De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde 

van een activiteit; de situatie is voor kinderen inzichtelijk. 

  

Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 

hulp en 'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

  

Observatie 

De beroepskrachten geven duidelijk bij de kinderen aan wanneer er opgeruimd moet worden. Ze 

leggen uit wat er dan moet gebeuren voordat de kinderen aan tafel kunnen gaan zitten. Als het 

eet-e en drinkmoment afgelopen is, legt de beroepskracht uit wat er vervolgens voor activiteit 

komt. 

  

Als de kinderen aan tafel zitten, wordt gevraagd wie wil helpen om het drinken in te schenken. Als 

de kinderen klaar zijn, ruimen ze de beker op in de keuken. 

  

Overdracht van normen en waarden 

Indicator: Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

  

Gedragsbeschrijving: De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen 

en omgaan met de afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij 

geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'. 

  

Observatie 

Een kind aan tafel laat een boer. Kinderen lachen er een beetje om. De beroepskracht vraagt wat 

je dan zegt. De beroepskracht zegt: "Sorry". De kinderen roepen: 'Nee, pardon". Als een kind 

ergens opklimt, legt de beroepskracht uit dat dit gevaarlijk is. Ze vraagt aan het kind of hij weet 

waarom het gevaarlijk is. Ze legt het uit en helpt het kind eraf te komen.  

  

  

Conclusie 

In de situaties die de toezichthouder heeft gezien en gehoord is de pedagogische praktijk in orde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (met de locatiemanager) 

 Interview anders namelijk: (met de beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan (versie april 2022) 
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Personeel en groepen 
 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en 

dat zij ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Een medewerker kan pas starten 

met werken als deze is ingeschreven en er een koppeling is gemaakt met de houder. De 

toezichthouder controleert dit in het Personenregister. 

  

De inschrijving en koppeling is niet van alle medewerkers die gecontroleerd zijn, op orde. Van alle 

medewerkers blijkt dat zij niet in het Personenregister Kinderopvang zijn gekoppeld aan de houder. 

Zij zijn gekoppeld aan een algemene B.V. die in het Landelijk Register Kinderopvang niet als 

houder staat vermeld. 

  

De houder vertelt dat de medewerkers gekoppeld zijn aan de algemene B.V., omdat de 

medewerkers op verschillende locaties worden ingezet. De toezichthouder heeft hiervoor 

herstelaanbod gedaan. Op 04-01-2023 heeft de houder telefonisch contact gehad met de 

toezichthouder. Zij heeft aangegeven dat de hersteltermijn van 11-01-2023 niet haalbaar is voor 

de organisatie. De houder heeft aangegeven dat het rapport afgerond kan worden. Er zal een 

zienswijze geschreven worden en de houder gaat in overleg met de gemeente Ridderkerk. 

  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 

herstelaanbod, niet is voldaan:  

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Om te mogen werken als beroepskracht in de kinderopvang, is een diploma nodig dat kwalificeert 

tot pedagogisch medewerker. Welke diploma's voldoen, staat in de cao Kinderopvang. De 

diploma's die bij dit onderzoek zijn gecontroleerd, voldoen aan de kwalificatie-eisen. 

  

Kinderopvangorganisatie Yes! Kinderopvang B.V. heeft een gekwalificeerde pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach in dienst. Deze zorgt voor de ontwikkeling en implementatie van het 

pedagogisch beleid en coacht de beroepskrachten bij hun werkzaamheden. De pedagogisch coach 

is gekwalificeerd voor deze functie. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is het afgelopen jaar 

ingezet. Voor dit jaar wordt een andere coach ingezet. Zij is gekwalificeerd voor deze functie. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is gecontroleerd of er op het kindercentrum voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het 

aantal kinderen dat wordt opgevangen (de beroepskracht-kindratio). De toezichthouder beoordeelt 

dit door een steekproef te nemen uit de presentielijsten en personeelsroosters. Uit deze steekproef 

blijkt dat de beroepskracht-kindratio in overeenstemming is met de geldende rekenregels.> 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Een houder moet ervoor zorgen dat beroepskrachten ieder jaar gecoacht worden. De houder zet 

hier een pedagogisch beleidsmedewerker voor in. Het (minimaal) aantal uren dat een pedagogisch 

beleidsmedewerker moet besteden aan beleid en coaching wordt berekend aan de hand van het 

aantal kindercentra van de houder en het totaal aantal beroepskrachten. Dit moet jaarlijks op 1 

januari worden berekend. 

  

De houder heeft meerdere kindercentra en heeft het aantal uren dat besteed moet worden aan 

beleid en coaching als volgt berekend: 

  

Peildatum: 01-01-2022   

Aantal kindercentra volgens de berekening van de houder 39 

Aantal kindercentra volgens het LRK 39 

Berekening minimale inzet beleidsuren (=50 x aantal kindercentra)  1950 

    

Totaal aantal fte beroepskrachten die werkzaam zijn bij de houder 140 

Berekening minimale inzet coachingsuren (=10 x aantal fte) 1400 

  

De berekening is uitgevoerd volgens de geldende rekenregels. Het totaal aantal uren zijn verdeeld 

over de verschillende kindercentra van de houder.  

  

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt als volgt ingezet: 

 coaching on the job 

 op individuele aanvraag 

  

Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij het afgelopen jaar daadwerkelijk coaching 

hebben ontvangen. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt een overzicht bij van de uren dat zij 

aan beleid en coaching heeft besteed. Hieruit blijkt dat de berekende aantal uren voor 2021 

daadwerkelijk zijn ingezet. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op de buitenschoolse opvang zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste basisgroep. Het 

kindercentrum bestaat uit 1 basisgroep. 

  

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

BSO Grevelingenhof 4 tot 12 jaar 22 

      

  

De groepsgrootte van de basisgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit 

kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de groepen komt overeen met de eisen 

die hieraan gesteld worden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (met de locatiemanager) 

 Interview anders namelijk: (met de beroepskrachten) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website 

 Presentielijsten (21 tot en met 28 november 2022) 

 Personeelsrooster (21 tot en met 28 november 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie april 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
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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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Yes! Kinderopvang Grevelingenhof te Ridderkerk 

 

 

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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 : 3333 BS Zwijndrecht 

KvK nummer : 24428808 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  M.G. Kennedy 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ridderkerk 

Adres : Postbus 271 

Postcode en plaats : 2980 AG RIDDERKERK 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 05-01-2023 

Zienswijze houder : 09-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 11-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-01-2023 
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Yes! Kinderopvang Grevelingenhof te Ridderkerk 

 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2023 
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Yes! Kinderopvang Grevelingenhof te Ridderkerk 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Op 9 januari 2023 heeft de locatiemanager onderstaande zienswijze gestuurd. 

  

"BSO Yes! Kinderopvang Grevelingenhof is tevreden met dit inspectierapport. Vooral de 

bevindingen met betrekking tot de pedagogische praktijk vallen positief op. Het team zet zich elke 

dag in om kinderen een prettige, veilige en uitdagende omgeving te bieden. Er is aandacht voor elk 

kind. De kinderen voelen zich ondersteund door de beroepskracht, wat zorgt voor een positief en 

veilig gevoel. Er is aandacht voor de overdracht van normen en waarden en de interactie wordt 

bevorderd. De medewerkers geven het goede voorbeeld, door vriendelijk te zijn, te overleggen en 

samen te werken met de kinderen. Ook de ruime speelmogelijkheden, de afwisseling in het aanbod 

en het afstemmen op de wensen van de kinderen worden positief beoordeeld. We vinden het fijn 

om te merken dat dit tijdens een inspectie opvalt. 

  

Aangaande het punt dat onze medewerkers niet gekoppeld zijn aan de houder maar wel gekoppeld 

zijn aan de Yes! kinderopvang B.V. wil ik het volgende opmerken. Iedere medewerker in dienst van 

Yes! heeft een geldige VOG en is vervolgens ingeschreven in het personenregister en gekoppeld 

aan de Yes! Kinderopvang BV. Yes! Kinderopvang bestaat uit meerdere BV’s, allen handelend 

vanuit de naam Yes! Kinderopvang. Omdat alle medewerkers in dienst zijn van Yes! vindt 

regelmatige uitwisseling plaats en derhalve zijn alle medewerkers bewust ingeschreven bij een en 

dezelfde BV. Alle medewerkers worden continue gescreend en wanneer er op enig moment sprake 

is van een strafbaar feit, komt het signaal altijd op de juiste plek (de afdeling P&O voor alle BV’s) 

binnen. Het koppelen van de VOG in het personenregister van alle medewerkers aan een en 

dezelfde BV is de meest veilige en overzichtelijke werkwijze in een organisatie als Yes! (meerdere 

BV’s handelend onder dezelfde naam) waarmee continuïteit én veiligheid altijd zo optimaal 

mogelijk is gewaarborgd. 

Tijdens inspecties in de voorgaande jaren is dit bovenstaande punt altijd als ‘goed en veilig’ 

ervaren door zowel de DGJ Zuid Holland Zuid als Rotterdam Rijnmond.  Deze handhaving kwam 

voor ons dan ook als een verrassing en we zijn er verbaasd over. We zullen met de gemeente 

Ridderkerk in gesprek gaan over de mogelijke oplossingen." 
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