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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 aangevuld met overtredingen en aandachtspunten uit de vorige 
inspectie.

De oordelen zijn gebaseerd op:
- observaties;
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd;
- gesprekken met de beroepskrachten;
- gesprek en e-mail contact met de locatiemanager en kwaliteitsmanager.

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.

Beschouwing
Feiten over Kinderdagverblijf Jip & Janneke
Kinderdagverblijf Jip & Janneke is onderdeel van Kinderopvang Jip & Janneke. Het kinderdagverblijf 
is gevestigd op het terrein van het Deltaziekenhuis. Er is op hetzelfde adres ook een BSO Jip & 
Janneke. Deze is gelegen in het gebouw naast het kinderdagverblijf.
Er zijn 2 verticale groepen (0-4 jaar), 2 peutergroepen (2-4 jaar) en 1 babygroep (0-2 jaar).

Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden:
- 12 augustus 2015 Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 
Pedagogisch Klimaat;
- 12 augustus 2014 Regulier onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen
Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid.
- 22 augustus 2013 Regulier onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen
Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is een overtreding geconstateerd betreffende de uitvoering van het
vierogenprincipe in de praktijk. Tijdens de vorige 2 inspectiebezoeken werd ook niet voldaan aan 
alle eisen omtrent het vierogenprincipe.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Pedagogisch Klimaat. Het betreft een 
herhaling van dezelfde overtreding.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een beleid 'bijzondere kinderen' geschreven, dat onderdeel is van het kwaliteit 
managementsysteem. In het pedagogisch beleid is een verwijzing opgenomen naar het beleid 
'bijzondere kinderen'.

Uit het document blijkt hoe beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling 
van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Hiermee is voldaan aan de wettelijke vereisten.

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 0-4 jaar (versie januari 2015). Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van 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 van 10:30-12:00 uur op 3 verschillende groepen. In deze tijd 
vond plaats: verschonen, vrij spelen, buiten spelen, broodmaaltijd.

Persoonlijke competentie
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich 
uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen.

Observatie:
Binnen het kinderdagverblijf is op vaste ochtenden een 3+ activiteit in een BSO ruimte. Er is een 
schema opgesteld waarin elk kind een vaste ochtend met een vaste beroepskracht deelneemt aan 
een op de leeftijd gerichte activiteit. Kinderen worden uitgedaagd tijdens deze activiteit. Ook wordt 
gewerkt aan het vergroten van de wereld van de kinderen door naar de BSO te gaan, welke naast 
het kinderdagverblijf ligt. De kinderen lopen naar de BSO toe met de beroepskracht. De kinderen 
die achterblijven in de stamgroep krijgen de ruimte om vrij te spelen, buiten te spelen of er wordt 
een activiteit aangeboden. Op groep Jip is deze ochtend een taalspel gedaan en bij de groep 
Minoes zijn bloempotjes geverfd. Na de activiteit is buiten gespeeld.

Overdracht normen en waarden
Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.

Observatie:
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Als de kinderen terug naar de groep komen na het buiten spelen of terugkomen van de 3+ groep is 
het tijd om aan tafel te gaan voor de broodmaaltijd. Alle kinderen wassen hun handen en gaan aan 
tafel. De kinderen krijgen een mes met boter en mogen zelf hun boterham besmeren. Als alle 
boterhammen klaar zijn wordt het liedje "Lekker eten" gezongen en daarna mag iedereen beginnen 
met eten. Na de eerste boterham krijgt een kind een beker melk.
Aan de kinderen is duidelijk merkbaar dat zij gewend zijn aan de rituelen en dat zij de afspraken 
kennen; een kind vraagt na zijn boterham bijvoorbeeld om een beker melk, de kinderen zingen het 
liedje mee en zitten startklaar met hun vork om te beginnen aan hun boterham.

Aandachtspunt:
Tijdens de observatie stond op diverse groepen de radio aan op een popzender. De locatiemanager 
neemt dit als onderwerp van gesprek mee naar de beroepskrachten.

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

Tijdens het vorig inspectiebezoek is geconstateerd dat het uitvoeren van het vierogenprincipe in de 
praktijk niet conform hetgeen daarover beschreven staat in het beleid wordt uitgevoerd. Tijdens dit 
onderzoek blijkt hetzelfde het geval te zijn:
- In de vroege ochtend, als beroepskrachten alleen op de groep staan en er geen andere 
volwassenen in het pand aanwezig zijn, wordt geen gebruik gemaakt van babyfoons om elkaar te 
horen;
- Op de slaapkamers waarvan de deuren geen raam bevatten, worden niet altijd babyfoons 
gebruikt om elkaar te horen.

In het beleid staat:
- Voor de slaapkamers zijn babyfoons en camera's beschikbaar, ter controle van de kinderen en de 
medewerkers wanneer er iemand alleen op een groep staat;
- Gedurende de tijd van 07.00 uur tot 09.30 uur en 17.30 uur tot 19.00 uur zijn er brengende en 
halende ouders in het pand aanwezig die de medewerkers kunnen zien en horen. Ook wordt er 
gebruik gemaakt van babyfoons wanneer medewerkers alleen op een groep staan, zodat de 
medewerkers elkaar kunnen horen ter controle.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

  
Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (Pippeloen, Minoes, Jip)
 Pedagogisch beleidsplan (versie 1 februari 2016)
 hoofdstuk 2 10 kwaliteit en veiligheid aangepast 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen.
Bij deze steekproef is de verklaring omtrent het gedrag beoordeeld van de stagiaire en van 1 
beroepskracht. De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen 
aan de wettelijke vereisten.
De verklaringen omtrent het gedrag van de overige medewerkers zijn bij vorige inspectiebezoeken 
reeds beoordeeld en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

Het kinderdagverblijf heeft momenteel 5 stamgroepen in gebruik. Er is ruimte voor 6 stamgroepen:

- Babygroep Pippeloen 0-2 jaar
- Peutergroep Floddertje 2-4 jaar
- Verticale groep Janneke 0-4 jaar
- Peutergroep Jip 2-4 jaar
- Verticale groep Minoes 0-4 jaar

De 6e groepsruimte zal per 15 februari 2016 in gebruik genomen worden. Dagelijks zal tussen de 
middag in deze ruimte de opvang plaatsvinden van de kinderen van de groepen Jip en Minoes die 
niet meer slapen. De ruimte wordt ten tijde van de inspectie nog veilig en uitdagend gemaakt. Zo 
staat er bijvoorbeeld nog een personeelstafel en een flap-over welke nog weggehaald worden.

Het komt voor dat een kind een dag wil ruilen en er dan geen plek is op de vaste stamgroep. In die 
gevallen wordt met de ouders overeengekomen dat de ruildag kan plaatsvinden op een tweede 
stamgroep. Dit is altijd dezelfde stamgroep, waardoor een kind in niet meer dan 2 stamgroepen zit. 
Dit wordt met de ouders vastgelegd in een formulier.

Beroepskracht-kindratio

Op de dag van inspectie is er sprake van de volgende situatie betreffende de beroepskracht-
kindratio:

Op de groep Minoes is een beroepskracht te weinig aanwezig. Er waren voldoende beroepskrachten 
ingepland, echter er is een beroepskracht ziek. De locatiemanager heeft een tijdelijke oplossing 
getroffen en is tijdens het bezoek bezig een invalster te regelen. De tijdelijke oplossing zodat 
voldaan is aan de beroepskracht-kindratio, is hieronder aangegeven:
- 2 kinderen van 2 jaar oud van de groep Minoes spelen de ochtend bij de groep Jip. De groepen 
zijn geschakeld aan elkaar, de groepen werken veelal samen in de vroege ochtend, late middag en 
op rustige dagen. De kinderen kennen de beroepskracht.
Door deze oplossing zijn er op de groep Minoes 6 kinderen met 1 beroepskracht en op de groep Jip 
7 kinderen met 1 beroepskracht. Gezien de leeftijd van de kinderen op beide groepen is voldaan 
aan de beroepskracht-kindratio;
- De locatiemanager heeft geregeld dat er vanaf 12:30 uur inval op de groep Minoes is. De 2 
kinderen die bij groep Jip spelen komen dan terug naar hun eigen stamgroep. Ook komt er in de 
middag nog een kind bij dat alleen een middag afneemt.
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Vanwege het feit dat dit een overmachtssituatie betreft en de locatiemanager effectieve 
maatregelen treft heeft de toezichthouder dit als een incident beschouwd.

De beroepskracht-kindratio op de overige groepen voldoet gezien het aantal en de leeftijd van de 
kinderen en de hoeveelheid ingezette beroepskrachten:
- Pippeloen: er zijn 8 kinderen van 0-2 jaar oud met 2 beroepskrachten;
- Floddertje: er zijn 3 kinderen van 2-4 jaar oud met 1 beroepskracht;
- Janneke: er zijn 11 kinderen van 0-4 jaar oud met 2 beroepskrachten.

Uit de nagestuurde presentielijsten blijkt ook dat er voldaan is aan de beroepskracht-kindratio.

In tijden van afwijking van de beroepskracht-kindratio (aan het begin en eind van de dag en 
tijdens pauzes) wordt minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. Op de 
groepen waar men met 3 beroepskrachten werkt, is men tijdens de middagpauzes, om en om van 
de groep af, zodat altijd minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten wordt 
ingezet.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (week 3 en 4 van 2016)
 Personeelsrooster (week 3 en 4 van 2016)



8 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-02-2016
Kinderdagverblijf Jip & Janneke te POORTUGAAL

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Op grond van gesprekken met beroepskrachten en de observatie op de groepen is geconcludeerd 
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen.

Vierogenprincipe

Tijdens het vorig inspectiebezoek is geconstateerd dat het vierogenprincipe in de praktijk niet 
wordt uitgevoerd conform het beleid. Dit blijkt tijdens de huidige inspectie wederom het geval.
Hierdoor ontstaan er situaties waarbij de beroepskracht niet uitsluitend de werkzaamheden kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Omdat dit al 
beoordeeld is binnen het domein Pedagogisch klimaat, is dit binnen het domein Veiligheid en 
gezondheid niet beoordeeld.

De toezichthouder verwacht dat bij correcte uitvoering van het beschreven beleid er wel voldaan 
wordt aan het vierogenprincipe. Deze voorwaarde zal daarom tijdens een volgend onderzoek 
opnieuw beoordeeld worden.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (Pippeloen, Minoes, Jip)
 Hoofdstuk 2 10 kwaliteit en veiligheid aangepast 2015
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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.

Klachten 2015 en voorgaande jaren

Tot 1 januari 2016 was de houder aangesloten bij de SKK en de klachtenkamer voor klachten van 
ouders en oudercommissie. Het jaarverslag klachten 2015 is op 21 januari 2016 ontvangen door de 
toezichthouder. Er zijn in het jaar 2015 over deze locatie geen externe klachten gemeld.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Informatiemateriaal voor ouders
 Klachtenregeling
 Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 Klachtenregeling oudercommissie
 Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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)
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Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 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

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(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 5 lid 13 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
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 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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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 de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie

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

OF
In een kindercentrum waar 50 of minder 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 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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 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 wettelijke 
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie.
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder leeft de geheimhoudingsplicht na.
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Jip & Janneke
Website : http://www.jip-janneke.nl
Aantal kindplaatsen : 86
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

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 : 11-02-2016
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 kinderdagverblijf locatie Poortugaal februari 2016

Ondanks alle positieve beoordelingen op de meeste beoordeelde items, betreuren wij de weergave 
over de geconstateerde tekortkoming

De inspecteur geeft aan dat er tweemaal eerder een overtreding is geconstateerd.
De constatering in 2014 betrof echter de implementatie van het 4-ogen-principe en de niet 
volledig juiste bekendheid bij de medewerkers van alle regels en toepassingen, waarna er door 
middel van een vergadering en notulen uitgebreid over dit onderwerp is gecommuniceerd en er 
tevens enkele deuren zijn vervangen door deuren met glas.

De constatering in 2015 betrof twee medewerkers op dezelfde babygroep werkzaam..
Tijdens het naar bed brengen van een baby die moeilijk in slaapt valt en daardoor de anderen 
wakker huilt, bleef de medewerker enige minuten in de slaapkamer om het kindje over het 
bolletje te aaien zodat het sneller in slaap zou vallen en daardoor de rust in de slaapkamer 
bewaard zou blijven. De emotioneel veilige bedoeling werd helaas als een overtreding beoordeeld.
De inspecteur gaf aan dat de medewerker niet te zien en te horen was voor haar collega en 
daarmee het 4-ogen-principe niet geborgd was.
Op deze groep is toen afgesproken dat ze de babyfoon zouden gebruiken of de deur open zouden 
laten, om deze overtreding om te zetten naar een wel acceptabele situatie.

Elke groep bij Jip & Janneke heeft door de ligging in de verschillende panden een andere 4-ogen-
principe-situatie:
 Werkdag in de week
 Bezetting groep
 Aantal medewerkers per dag aanwezig
 Aantal stagiaires aanwezig
 Ligging in het pand ten opzichte van kantoren
 Ligging van de buitenspeelruimte
 In Poortugaal is het staf- en administratief personeel (8 personen) de gehele week wisselend 

aanwezig tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
 In Rhoon-Portland zijn tevens meerdere leidinggevenden wisselend aanwezig.

In de situatie die door een medewerker werd geschetst als antwoord op een vraag van de 
inspecteur, betreft de vroege ochtend voordat de tweede dienst voor hun groep arriveert.
Er wordt op de locatie in Poortugaal door de medewerkers samen in de hal in de ochtend gestart, 
net zoals ze eindigen aan het einde van de dag.
Ouders gaven in tevredenheidsformulieren regelmatig aan dit rommelig te vinden en de
overdracht moeilijk te kunnen doen.
Toen is op advies van de oudercommissie de keuze gemaakt om rond 08.00 uur naar de eigen 
groep te gaan, zodat de overdracht rustig gedaan kan worden en de kinderen op de eigen groep 
kunnen zijn/spelen.
De aantallen kinderen zijn op dit tijdstip nog zo klein dat de medewerkers zich makkelijk met de 
kinderen door het pand kunnen verplaatsen. Zo halen ze ook fruit, boterhammen, etc. en 
verzorgen de was. Ze kunnen dus ten alle tijde de keuze maken om hun collega op de andere
groep te bezoeken (bekijken/horen).
Op deze dagen is er tevens staf- en kantoorpersoneel aanwezig.
Ouders komen zelf tussen 07.00 uur en 19.00 uur binnen om de kinderen te brengen.
Medewerkers van de BSO kunnen ook gevraagd en ongevraagd de collega's bezoeken.

Het betreurt ons dan ook ten zeerste dat nu dit aandachtspunt wordt gezien en beoordeeld als een 
overtreding.

De geconstateerde situatie, die vooral is ontstaan door een terugloop van het kindaantal in de 
afgelopen jaren, zou echter eenvoudig kunnen worden opgelost, door beide groepen samen te 
voegen en voor de kinderen de tweede stamgroep in te zetten.
Dit hebben we echter tot op heden niet gedaan vanwege de emotionele veiligheid voor de 
kinderen, van de eigen groepsruimte en het eigen bedje, etc.
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In onze beleving is er nooit sprake geweest van onvoldoende toezicht, doch dit zou het 
geconstateerde "probleem" eenvoudig kunnen oplossen.
Het plan van aanpak richt zich nu echter op het herstel van de geconstateerde tekortkoming en bij 
een nacontrole of volgende controle zal er een andere roosterindeling en bezetting van de ruimtes 
bestaan.

Tijdens deze controle heeft de inspecteur verschillende beleidsstukken opgevraagd en ons 
geadviseerd in deze documenten meer onderscheid te maken tussen de verschillende locaties. 
Juist vanwege de verschillende ligging van de groepen en de hoeveelheid medewerkers op de 
groepen geeft dit meer duidelijkheid voor de beoordelaars en de medewerkers. We gaan deze 
beleidsstukken dan ook kritisch bekijken en aanpassen.

We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven


