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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. Tijdens de vorige inspectie waren er geen aandachtspunten.

De oordelen zijn gebaseerd op:
- observaties;
- documenten die zijn ingezien op de locatie;
- gesprekken met de beroepskrachten;
- gesprek met de locatiemanager.

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.

Beschouwing
Feiten over buitenschoolse opvang Jip & Janneke
Buitenschoolse opvang (BSO) Jip & Janneke is onderdeel van Kinderopvang Jip & Janneke. De BSO 
is gevestigd op de eerste verdieping in een pand waar ook Kinderdagverblijf Jip & Janneke in is 
gevestigd. De BSO heeft 90 kindplaatsen. In de praktijk worden er momenteel maximaal 80 
kinderen opgevangen. Er zijn 4 op leeftijd ingedeeld basisgroepen.

Er zijn 2 groepsruimten en een hal op de eerste verdieping. Er is een groepsruimte op de begane 
grond, die gedeeld wordt met een peuterspeelzaal. Hier worden alleen de jongste kinderen 
opgevangen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de gymzaal van de basisschool. De 
groepsruimten zijn ingericht met verschillende activiteitenhoeken. De gymzaal wordt per toerbeurt 
gebruikt voor sport en spel.

Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:
- 20 augustus 2015 Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd;
- 25 augustus 2014 Regulier onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein
Veiligheid en gezondheid;
- 06 februari 2014 Nader onderzoek. De overtredingen geconstateerd tijdens het Regulier 
onderzoek van 20-09-2013 zijn opgeheven;
- 20 september 2013 Regulier onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen
Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.

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 plaats gevonden op maandagmiddag van 15:45-17:00 uur tijdens eten en 
drinken aan tafel, tijdens vrij spel buiten en in de gymzaal.

Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Het moment van vertrek (van kind of beroepskracht) verloopt rustig en goed georganiseerd. De 
beroepskrachten hebben een duidelijke taakverdeling (wie ontvangt ouder, begeleidt kind bij 
vertrek, houdt zicht op aanwezige kinderen). 
De beroepskrachten nemen van ieder afzonderlijk kind afscheid met een persoonlijke opmerking of 
groet. Het vertrekmoment wordt gebruikt om samen met het kind terug te kijken op positieve of 
negatieve gebeurtenissen. 

Observatie:
Eén van de beroepskrachten in de gymzaal leidt het spel. De andere beroepskracht doet mee en is 
degene die wegloopt voor de deurbel en ontvangst van de ouders. De beroepskracht die het spel 
leidt kan ongestoord doorgaan met de kinderen. De andere beroepskracht praat met de ouders en 
houdt tegelijkertijd zicht op de groep. Als kinderen gedag zeggen geven de beroepskrachten de 
kinderen een high five en een knuffel. De beroepskrachten zijn zowel hartelijk tegen de ouders als 
tegen de kinderen.

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:
Er zijn 16 kinderen van 4-5 jaar oud in de gymzaal. De beroepskrachten bieden diverse spellen aan 
afgestemd op de interesse die past bij deze leeftijd. Dit variërt van over de lijnen op de vloer 
lopen, tot verschillende lichaamsdelen aanraken, tot zakdoekje leggen.
Vanwege de basisgroepindeling op leeftijd zijn er in elke basisgroep kinderen van dezelfde leeftijd. 
Er is een groep voor 4-5 jarigen, 5-6 jarigen, 6-7 jarigen en ouder dan 8 jaar. Iedereen is hierdoor 
na schooltijd bij klasgenootjes ingedeeld.

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 beleidsplan en daar in 
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de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Alle huidige 
medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de wettelijke 
vereisten.

Passende beroepskwalificatie

Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Alle huidige 
medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

Er zijn 4 op leeftijd ingedeelde basisgroepen:

- Torteltuin 4 en 5 jaar, maximaal 20 kinderen
- Duizeltje 5 en 6 jaar, maximaal 20 kinderen
- Stampertjes 6 en 7 jaar, maximaal 20 kinderen
- Petteflet vanaf 8 jaar, maximaal 20 kinderen

Op minder drukke dagen kunnen groepen worden samengevoegd. De samengevoegde groep 
bestaat dan uit maximaal 20 kinderen.

De basisgroepen bestaan uit een vaste groep kinderen en vaste beroepskrachten. De ruimte waarin 
de basisgroep eet, drinkt en speelt wisselt. Zo gaat iedere groep minstens 1 keer per week een dag 
naar de gymzaal en kan het zijn dat de kleinste groep in de hal eet en drinkt.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen:
- op Torteltuin zijn 16 kinderen met 2 beroepskrachten;
- op Duizeltje zijn 12 kinderen met 2 beroepskrachten;
- op Stampertjes zijn 15 kinderen met 2 beroepskrachten;
- op Petteflet zijn 7 kinderen met 1 beroepskracht.

In tijden van afwijking van de beroepskracht-kindratio (aan het eind van de dag 
tijdens schoolweken) wordt minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet, 
waardoor voldaan is aan de wettelijke vereisten.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
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Ouderrecht

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van ouders door:
 het verstrekken van de folder 'Als u een keer minder tevreden over ons bent'. Hierin wordt aan 

ouders uitgelegd hoe klachten bij de organisatie en geschillencommissie voorgelegd kunnen 
worden.

Oudercommissie

De oudercommissie is benaderd middels een vragenlijst. De oudercommissie bestaat uit ouders van 
de locatie Portland en locatie Poortugaal en vergadert gezamenlijk. Uit de vragenlijst is naar voren 
gekomen dat de oudercommissie de opvang als positief ervaart en tevreden is over de geboden 
kwaliteit.

Klachten en geschillen 2016

De houder heeft het model intern klachtreglement van Boink op de organisatie toegeschreven en 
gebruikt dit als interne klachtenregeling 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.
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 wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; de ouder een 
schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd.

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hiermee 
wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Opmerking
In het handboek kwaliteit is opgenomen: 'Hoofdstuk 3.3 Klachtenreglement'. Dit document is nog 
niet op de nieuwe regeling geschreven.

Gebruikte bronnen:
 Vragenlijst oudercommissie
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Informatiemateriaal voor ouders
 Klachtenregeling
 Klachtenregeling oudercommissie
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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.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 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)
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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)

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 en 5 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 en 5 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)

Ouderrecht

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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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 wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon 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 wettelijke 
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Jip & Janneke
Website : http://www.jip-janneke.nl
Aantal kindplaatsen : 90

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

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

Planning
Datum inspectie : 15-02-2016
Opstellen concept inspectierapport : 24-02-2016
Zienswijze houder : 08-03-2016
Vaststelling inspectierapport : 11-03-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-03-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 11-03-2016

Openbaar maken inspectierapport : 11-03-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Zienswijze houder op rapport Buitenschoolse opvang locatie Portland februari 2016

Bij deze willen wij graag aangeven dat we verheugd zijn met de positieve beoordeling van de 
verschillende items.

Een voortdurende focus op kwaliteit vraag om toezicht en controle en blijven aanpassen naar de 
eisen.

Deze bso-locatie wordt druk bezocht en biedt door de ligging op de schoolcampus een ideale 
situatie voor kinderen en ouders

We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.


