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Kinderdagverblijf Jip & Janneke te Rhoon 

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 nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het hoofdstuk ‘overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een 
duidelijk beeld welke voorwaarden zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
  
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. 
Sinds januari 2017 heeft de organisatie 2 nieuwe houders. De houderwijziging is meegenomen 
tijdens dit onderzoek. 
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: 
- 18 januari 2016 Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd;  
- 3 augustus 2015 Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 
pedagogisch klimaat. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
  
Er heerst een open en ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is. 
  
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderdagverblijf Jip & Janneke te Rhoon 

 

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 0-4 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 donderdagochtend op de groepen Zaza, Takkie en 
Ibbeltje tussen 11:15-12:15 uur. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
  
Observatie: 
De beroepskracht vertelt dat zij vroeg aan tafel is gegaan met de kinderen, omdat één van de 
kinderen al moe was. Na het eten is het kind op bed gelegd en is het voor de overige kinderen nog 
te vroeg om te gaan slapen. De beroepskracht benut de tijd door met de 4 peuters 'Bingo' te 
spelen. De kinderen hebben zichtbaar plezier in het spel. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen.  
  
Observatie: 
Een kind dat sinds kort op het kinderdagverblijf komt zit rustig aan tafel te eten. De 
beroepskracht observeert het kind en spreekt het kind vriendelijk toe: "Is het lekker lieverd? Ik zie 
je genieten?". Ze complimenteert het kind dat ze het goed doet op de groep. 
Na het eten mogen de kinderen met een krat boekjes in een speelhoek zitten en worden dan om 
beurten klaar gemaakt om naar bed te gaan. Eén van de kinderen stribbelt een beetje tegen om 
naar het toilet te gaan. De beroepskracht merkt dit op, benadert het kind positief en biedt 
voldoende steun zodat het kind naar het toilet gaat. Vervolgens krijgt het kind complimenten 
omdat het zo knap is geweest om naar het toilet te gaan.  
  
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 voorschriften. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
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Kinderdagverblijf Jip & Janneke te Rhoon 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle huidige medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de 
vereisten. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Hiermee wordt 
voldaan aan de voorschriften. 
 
 
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 
  
Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de voorschriften. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. Bijvoorbeeld: 
- Op de groep Ibbeltje is 1 beroepskracht aanwezig met 5 kinderen van 0-4 jaar; 
- Op de groep Zaza zijn 2 beroepskrachten aanwezig met 7 kinderen van 1,5-4 jaar; 
- Op de groep Takkie zijn 2 beroepskrachten aanwezig met 8 kinderen van 2,5-4 jaar; 
- Op de groep Knotje zijn 2 beroepskrachten aanwezig met 7 kinderen van 2-4 jaar. 
  
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 voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Kinderdagverblijf Jip & Janneke te Rhoon 

 

Ouderrecht 

 
  
 
Klachten en geschillen 
 
In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, dient de houder 
een jaarverslag klachten 2016 op te stellen, als er in dat jaar schriftelijke klachten door ouders of 
oudercommissie zijn ingediend. 
De houder heeft een verslag opgesteld waarin ontvangen meldingen vastgelegd zijn en waarin 
vastgelegd is dat er in 2016 geen schriftelijke klachten zijn ingediend. Dit verslag is nagestuurd 
aan de toezichthouder. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Opmerking: 
De begrippen melding en klacht dienen duidelijk gescheiden te worden om onduidelijkheden te 
voorkomen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Klachtenregeling 
 Openbaar verslag klachten 2016 
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Kinderdagverblijf Jip & Janneke te Rhoon 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 
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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) 

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) 
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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 : 20-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-08-2017 
Zienswijze houder : 16-08-2017 
Vaststelling inspectierapport : 17-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

We zijn verheugd met de mooie beoordeling van de observaties. 
Onze kwaliteit richt zich sterk op het welbevinden van de kinderen en het is waardevol om een 
bevestiging hiervan terug te vinden in het rapport. 
Het moment van observeren en het op het gemak voelen van de medewerkers ten tijde van de 
inspectie om gewoon het dagelijks werk te blijven doen heeft deze keer een mooi resultaat tot 
gevolg. 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de IKK maatregelen, die de wet 
van ons verlangt en de medewerkers zullen daar zeker de gevolgen van gaan merken. 
Het is voor hen heel fijn om te weten dat de trainingen van de afgelopen jaren een goede 
beoordeling van de pedagogische omgang en interactie met de kinderen laten zien. 
  
Onze eigen methode van klant- en medewerkerstevredenheid door middel van de 
meldingsformulieren geeft met een lage drempel zowel de medewerkers als de ouders gelegenheid 
aandacht te vragen voor onvolkomenheden. 
We zullen de term klacht als mogelijke reden van de melding uit het formulier verwijderen, zodat 
er geen verwarring kan worden veroorzaakt, mocht men wel een klacht willen indienen, waarvoor 
de officiële klachtenprocedure in werking zou moeten worden gebracht. 
Een goede evaluatie en open communicatie met ouders, maakt dat we voortdurend de 
tevredenheid kunnen volgen en eventueel kunnen bijsturen. Ook in 2016 zijn er dan ook weer 
geen interne klachten ingediend bij de interne klachtencommissie en geen externe klachten bij de 
geschillencommissie. 
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