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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 de begane grond en eerste verdieping in een multidisciplinair pand waar ook BSO 
Jip & Janneke in is gevestigd.
Het kinderdagverblijf heeft 108 kindplaatsen. In de praktijk worden er momenteel maximaal 99 
kinderen opgevangen. Er zijn 2 babygroepen (0- 2 jaar), 2 verticale groepen (0-4 jaar), 
2 peutergroepen (2-4 jaar) en 1 dreumesgroep (1,5-4 jaar).

Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:
 3 augustus 2015 Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 

pedagogisch klimaat;
 18 augustus 2014 Regulier onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 

Veiligheid en gezondheid.
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

Pedagogisch beleid

De houder heeft een beleid 'bijzondere kinderen' geschreven, dat onderdeel is van het kwaliteit 
managementsysteem. In het pedaogogisch 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 10:15-12:00 uur op 3 verschillende groepen. In deze tijd 
vond plaats: verschonen, vrij spelen, buiten spelen, broodmaaltijd.

Opmerking
Tijdens het vorig inspectiebezoek is geconstateerd dat de emotionele veiligheid onvoldoende werd 
gewaarborgd. Tijdens de huidige observatie is dit niet vastgesteld.

Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.

Observatie:
Eén van de kinderen op de groep staat midden in de ruimte te huilen. Eén van de beroepskrachten 
zit op een stoel met een ander kindje op schoot en zegt: 'X huilt. Ze is een beetje verdrietig. Zullen 
we haar gaan halen?'. Ze lopen naar het kind toe en de beroepskracht zegt: 'X, kom je ook bij me 
zitten?'. De beroepskracht gaat weer zitten met een kind op iedere knie, praat met de kinderen en 
stelt hen gerust.

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.
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Observatie:
Binnen het kinderdagverblijf is elke ochtend 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 in een 
andere deel van het gebouw is. 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 Pluis is deze 
ochtend 'muziek op schoot' gedaan en bij de groepen Knotje en Vlekkie werden verfwerkjes 
gemaakt. Andere diverse groepen spelen buiten.

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.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (Vlekkie, Knotje, Pluis)
 Pedagogisch beleidsplan (versie mei 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 4 
beroepskrachten. De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen 
aan de wettelijke vereisten.

Passende beroepskwalificatie

Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen.
De toetsing van beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Alle beroepskrachten uit de 
steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

Het kinderdagverblijf heeft momenteel 7 stamgroepen in gebruik. Er is ruimte voor 8 stamgroepen:

- Vlekkie, maximaal 14 kinderen van 0-4 jaar
- Ibbeltje, maximaal 14 kinderen van 0-4 jaar
- Zaza, maximaal 13 kinderen van 1,5-4 jaar
- Takkie, maximaal 14 kinderen van 2-4 jaar
- Knotje, maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar
- Poezeltje, maximaal 14 kinderen van 0-2 jaar
- Pluis, maximaal 14 kinderen van 0-2 jaar

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 
komt. Dit wordt met de ouders vastgelegd in een formulier.

Beroepskracht-kindratio

Op de dag van inspectie is voldaan aan de beroepskracht-kindratio:
- Poezeltje: er zijn 3 kinderen van 0-2 jaar oud met 1 beroepskracht;
- Pluis: er zijn 8 kinderen van 0-2 jaar oud met 2 beroepskrachten;
- Knotje: er zijn 13 kinderen van 2-4 jaar oud met 2 beroepskrachten;
- Vlekkie: er zijn 14 kinderen van 0-4 jaar oud met 3 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 houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (Vlekkie, Knotje, Pluis)
 Verklaringen omtrent het gedrag
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 Presentielijsten (4 januari t/m 15 januari 2016)
 Personeelsrooster (4 januari t/m 15 januari 2016)
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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

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (Vlekkie, Knotje, Pluis)
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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)

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)

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)
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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)

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, 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 5 lid 10 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 : 108
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 : 18-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : 12-02-2016
Zienswijze houder : 16-02-2016
Vaststelling inspectierapport : 18-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-02-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 19-02-2016

Openbaar maken inspectierapport : 19-02-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

De besproken en positief beoordeelde onderwerpen in het rapport zijn een juiste weergave van de 
kwaliteit van de opvang.


