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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 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. 
  
De oordelen zijn gebaseerd op: 
- observaties; 
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
- gesprekken met de beroepskrachten; 
- contact met de locatiemanager 
  
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang  Jip & Janneke 
Buitenschoolse opvang Jip & Janneke is onderdeel van Kinderopvang Jip & Janneke BV. De 
buitenschoolse opvang is gevestigd op hetzelfde adres als KDV Jip & Janneke op het terrein van het 
Deltaziekenhuis. De buitenschoolse opvang bestaat uit twee verdiepingen met verschillende 
activiteitenhoeken/ruimtes. Er is een grote omheinde buitenruimte. 
Er zijn 67 kindplaatsen. In de praktijk worden er minder kinderen opgevangen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen 2 jaar hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
• 22-08-2013 Regulier onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen 

"pedagogisch klimaat" en "personeel en groepen" 
• 16-06-2014 Regulier onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen 

"personeel en groepen" en "veiligheid en gezondheid" 
• 18-11-2014 Nader onderzoek in het kader van handhaving. Hierbij is geconstateerd dat de 

eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.   
  
Belangrijkste bevindingen tijdens het inspectiebezoek 
Aan de meeste beoordeelde voorwaarden wordt voldaan. Er is een overtreding geconstateerd 
betreffende de beroepskracht-kindratio op basisgroepniveau 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein personeel en groepen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De 4 competenties 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). De tekst hieruit 
die gebruikt wordt bij de beschrijving van de pedagogische praktijk is cursief gedrukt. 
Alle competenties zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens, het eet- en drinkmoment aan tafel en tijdens het 
buiten spelen. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Het moment van vertrek (van een kind) verloopt rustig en georganiseerd. De beroepskrachten 

hebben een duidelijke taakverdeling (wie ontvangt de ouder, begeleidt het kind bij vertrek, houdt 

zicht op de aanwezige kinderen). 
  
Observatie 
Ouders moeten aanbellen als zij hun kind op komen halen. Een beroepskracht noteert op de 
presentielijst als de ouder binnen is en noteert op dezelfde lijst dat het kind met de ouder 
daadwerkelijk is vertrokken. Als een kind vertrekt wordt het gedag gezegd door één of meerdere 
beroepskrachten. Er vinden gesprekjes over de kinderen plaats met de ouders. 
  
Persoonlijke competentie 
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 spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 
fantaseren. Er zijn specifieke speelhoeken/-gebieden.  
  
De inrichting van de ruimte sluit aan op de behoefte van de 8+er. Zij kunnen zich daar terug 

trekken voor ontspanning (chillen, gamen, hangen) of thema-activiteiten (bv modeatelier, 

acrobatiekruimte, werkplaats met gereedschap). 
  
Observatie: 
De binnenruimte is ingericht met verschillende hoeken en specifieke ruimten zoals onder meer een 
bouwhoek, een relaxplek met banken, een aparte ruimte voor de poppenhoek, een knutselruimte 
en een zandbak. Er zijn een aparte meidenruimte en een jongensruimte voor kinderen vanaf 7 
jaar, waar zij zich kunnen terugtrekken. Kinderen kunnen zelf speelgoed pakken. 
De bosachtige buitenruimte heeft speeltoestellen en er is buitenspeelmateriaal zoals fietsjes en 
ballen. Ook wordt er door kinderen tussen de bomen gespeeld, met stokken en water gespeeld en 
kransen gemaakt van bloemen die in de buitenruimte groeien. 
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid. De 
4 competenties worden voldoende gewaarborgd waarmee voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
De toezichthouder merkt hierbij op dat tijdens de observatie is gebleken dat de meeste kinderen 
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geconcentreerd en betrokken aan het spelen waren en dat het welbevinden van de kinderen goed 
was. Echter de toezichthouder heeft hierbij de indruk dat dit voor een groot deel te danken was 
aan de aantrekkelijk ingerichte binnen- en buitenruimte. Het actief stimuleren van de verschillende 
competenties door beroepskrachten is hierbij een aandachtspunt. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 



 

6 van 15 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-05-2015 
Jip & Janneke te POORTUGAAL 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende verklaring omtrent het gedrag.  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De kinderen zijn op leeftijd ingedeeld in basisgroepen, die uit maximaal 20 kinderen bestaan. 
  
Tijdens het inspectiebezoek waren er 3 basisgroepen. Tijdens het eet- en drinkmoment waren er 3 
tafels in gebruik en aten de kinderen in hun eigen basisgroep. 
  
  
  
  
  
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De kinderen worden van verschillende scholen opgehaald en komen op verschillende tijdstippen 
binnen. Tijdens het halen van de kinderen komt het voor dat er op de locatie afgeweken wordt van 
de beroepskracht-kindratio, omdat er al kinderen aanwezig zijn en beroepskrachten nog kinderen 
aan het ophalen zijn. Tijdens het inspectiebezoek is geconstateerd dat op dat moment minimaal de 
helft van het aantal benodigde beroepskrachten aanwezig was en de afwijking niet langer dan een 
half uur duurde. 
  
Verder is het volgende geconstateerd. Tijdens het inspectiebezoek waren er drie basisgroepen. Als 
alle kinderen uit school gekomen zijn wordt er in de basisgroep gegeten. Op dat moment waren er 
5 beroepskrachten aanwezig. 
  
Basisgroep A, 20 kinderen met 2 beroepskrachten  (4 tot en met 7 jaar) 
Basisgoep B, 12 kinderen met 2 beroepskrachten (8 tot en met 12 jaar) 
Basisgroep C, 5 kinderen met 1 beroepskracht (4 tot en met 7 jaar) 
  
Na het eten gaan de kinderen vrij spelen in de ruimte of buiten. De 5e beroepskracht gaat dan 
weg. Op dat moment wordt er wel op locatieniveau voldaan aan de beroepkracht-kindratio, maar 
niet meer op basisgroepniveau, hetgeen wettelijk vereist is. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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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 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Op de buitenschoolse opvang is Nederlands de voertaal en de documenten zijn geschreven in het 
Nederlands. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de uitgevoerde risico-inventarisaties. De locatie maakt 
een verzorgde indruk. 
Wel is het volgende aandachtspunt geconstateerd. De temperatuur van de koelkast is 
11° C. De beroepskracht die dit naar eigen zeggen regelmatig controleert is niet op de hoogte van 
de vanuit het oogpunt van voedselhygiëne vereiste temperatuur. Dit aandachtspunt is ook 
geconstateerd tijdens het inspectiebezoek van 16 juni 2014. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De beroepskrachten geven aan dat de meldcode is besproken tijdens teamvergaderingen. Zij 
kunnen signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld benoemen en aangeven welke 
stappen zij dienen te ondernemen indien zij zich zorgen maken om een kind. Ook de meldplicht is 
bekend. 
De beroepkrachten wisten echter niet waar de  gehanteerde meldcode te vinden was, toen 
de toezichthouder daar naar vroeg. De locatiemanager heeft tijdens het gesprek na afloop van de 
inspectie aangegeven dat de meldcode zich in het handboek bevond, dat op de locatie aanwezig is. 
Dit is een aandachtspunt.   
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 

 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 

 
De houder heeft het laatste inspectierapport van het regulier onderzoek van 16 juni 2014 en het 
nader onderzoek van 18 november 2014 op de website geplaatst en voldoet hiermee aan de 
wettelijke vereisten. 
 
 
Oudercommissie 
 
Om de werking van het adviesrecht in de praktijk te kunnen beoordelen heeft de toezichthouder 
aan de oudercommissie gevraagd om een vragenlijst in te vullen. 
De vragenlijst is niet binnen de gevraagde termijn terug ontvangen door de toezichthouder. 
Daarom is de werking van het adviesrecht niet beoordeeld. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Website 
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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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 

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) 
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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 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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, 4, 5, 8 en 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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) 

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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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) 

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jip & Janneke 
Website : http://www.jip-janneke.nl 
Aantal kindplaatsen : 67 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Jip & Janneke 
Adres houder : Albrandswaardsedijk 74 
Postcode en plaats : 3172AA POORTUGAAL 
Website : www.jip-janneke.nl 
KvK nummer : 24465109 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  H. Kakes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Albrandswaard 
Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3160GA RHOON 
 

Planning 

Datum inspectie : 26-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2015 
Zienswijze houder : 16-06-2015 
Vaststelling inspectierapport : 16-06-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 16-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 16-06-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Betreft: Reactie op het GGD rapport van de BSO Jip & Janneke in Poortugaal op 26 mei 2015. 
  
Aan mevrouw H.Kakes, 
  
Na telefonisch overleg is dit onze zienswijze. 
  
Mijn punten voor hoor en wederhoor naar aanleiding van uw bezoek aan de BSO in Poortugaal. 
  
Temperatuur koelkast: de temperatuur klopte niet en bij nader onderzoek bleek dat de 
thermometer kapot was. We hebben deze dan ook direct vervangen. 
  
Meldcode: de meldcode is bij iedereen bekend en er is veel aandacht voor geweest echter is men 
er zich niet van bewust dat deze in het handboek zit. 
  
Beroepskracht kind-ratio op basisgroep niveau: Dat ik op de BSO ben tijdens het eerste drink en 
eet moment klopt voor de basisgroepen maar dat ik daarna andere werkzaamheden uitvoer voor 
de BSO wordt dan niet goedgekeurd terwijl de leidster kind ratio klopt als alle kinderen gaan 
spelen. Tijdens het 2e eet en drink moment zijn er al veel kinderen opgehaald en ben ik als extra 
leidsters dan ook niet nodig. 
  
We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 
Vestigingsmanager Kinderopvang Jip & Janneke Poortugaal. 

 
 
 

 


