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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de 
gemeente Albrandswaard. 
 

Het onderzoek heeft zich gericht op het volgende domein: 
 
• 'Personeel en groepen’, items ‘Verklaring omtrent gedrag en personenregister kinderopvang’ 

en ‘Stabiliteit van de opvang voor kinderen’. 
 
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 
Beschouwing 

Feiten over buitenschoolse opvang Jip & Janneke 
BSO Jip & Janneke is onderdeel van Kinderopvang Jip & Janneke. De BSO is gevestigd op het 
terrein van het Deltaziekenhuis. Er is op hetzelfde adres ook een kinderdagverblijf Jip & Janneke. 
Deze is gelegen in het gebouw naast de BSO. 
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee verdiepingen met verschillende 

activiteitenhoeken/ruimtes.  
Er is een grote omheinde natuurlijke buitenruimte. 
 Op de BSO zijn 5 basisgroepen. Er worden maximaal 67 kinderen per dag opgevangen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
• 13-11-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen het domein 

‘Personeel en groepen’ betreffende de items: ‘Inschrijving en koppeling in het Personenregister 
Kinderopvang’ en ‘Stabiliteit van de opvang voor kinderen’. 

• 27-07-2017: jaarlijks onderzoek. Er zijn op de onderzochte items geen overtredingen 
geconstateerd. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de overtredingen binnen het domein 'Personeel en groepen' zijn 

opgeheven. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Vorig onderzoek  
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 13-11-2018 heeft de toezichthouder het volgende 
geconstateerd: 
• Er worden kinderen vanuit school naar de BSO vervoerd met taxi's. De taxichauffeurs zijn niet 

ingeschreven en gekoppeld in het PRK aan de houder. 
 

Voortgang huidig onderzoek  
Tijdens het nader onderzoek is de inschrijving en de koppeling in het personenregister 
kinderopvang (PRK) van 3 taxichauffeurs beoordeeld. 
 
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 

 
Conclusie 
De houder heeft passende maatregelen genomen om de eerder geconstateerde overtredingen op te 
heffen. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Vorig onderzoek  
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 13-11-2018 heeft de toezichthouder het volgende 
geconstateerd: 

• De buitenschoolse opvang werkt in de dagelijkse praktijk niet met basisgroepen van maximaal 

20 kinderen. Omvang en samenstelling van de groep voldoen niet aan de voorschriften: Er is 
een groep voor 4-7 jarigen en een groep voor 7-12 jarigen. Deze groepen zijn zo groot als het 
aantal kinderen dat in die leeftijd aanwezig is op een dag. Op de dag van inspectie waren er 29 
kinderen van 4-7 jaar en 25 kinderen van 7-12 jaar. De houder dient aantoonbaar te maken 
hoe er in basisgroepen gewerkt wordt; zowel in de praktijk (werkwijze beschrijven in 
pedagogisch beleid), als op papier (presentielijsten met basisgroepen die overeenkomen met 
de basisgroepen in de praktijk). De overtreding betreffende het werken en de omvang van 

basisgroepen is ook tijdens eerdere inspectiebezoeken geconstateerd. Soms als aandachtspunt 
en soms als overtreding. Binnen de termijn van het versturen van het rapport is een 
aangepast pedagogisch beleid toegestuurd en een plan van aanpak om in basisgroepen te 
gaan werken. De toezichthouder staat positief tegenover de wijzigingen die doorgevoerd 
worden. Deze zullen bij een volgend inspectiebezoek beoordeeld kunnen worden. 

 
Voortgang huidig onderzoek 

Op BSO Jip & Janneke zijn sinds het vorig bezoek veranderingen doorgevoerd omtrent het werken 
in basisgroepen. Tijdens het inspectiebezoek zitten de kinderen in hun basisgroep aan tafel. Ze 

eten en drinken wat en hebben gesprekken met de beroepskracht van de basisgroep. 
 
Er zijn op de BSO nu 5 basisgroepen: 
• 2 basisgroepen waarin maximaal 10 kinderen per dag in de leeftijd van 7 tot 13 jaar met 1 

beroepskracht per basisgroep worden opgevangen; 
• 2 basisgroepen waarin maximaal 10 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 7 jaar met 1 

beroepskracht per basisgroep worden opgevangen; 
• 1 basisgroep waarin maximaal 20 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 7 jaar met 2 

beroepskrachten worden opgevangen. 
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De omvang en samenstelling van deze basisgroepen voldoet aan de voorschriften. 
 

Bij elke basisgroep hangt een lijstje met welke kinderen er op welke dag tot de betreffende 
basisgroep behoren. Op deze manier is inzichtelijk gemaakt welke kinderen bij welke basisgroep 
horen. Daarnaast maakt de BSO gebruik van een daglijst waar alle aanwezige kinderen van de BSO 

staan. In volgorde van binnenkomst worden alle kinderen op de dagregistratielijst aangevinkt. 
Deze lijst dient vooral als check of alle kinderen zijn opgehaald en/of meegekomen met de taxi. 
 
Het werken in de basisgroepen is middels mondelinge overdracht en middels een brief naar ouders 
gecommuniceerd.  
 
Conclusie 

De houder heeft passende maatregelen genomen om de eerder geconstateerde overtreding op te 
heffen. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Presentielijsten (11-3 t/m 18-3 2019) 
• Begeleidende brief informeren ouders over de veranderingen betreffende het werken in 

basisgroepen 
• Plan van aanpak optimaliseren werken in basisgroepen november 2018 BSO Portugaal 
• kindlijsten basisgroepen oudste kinderen BSO Portugaal 

• kindlijsten basisgroepen jongste kinderen BSO Portugaal 
• mailcontact Kwaliteitsmanager. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jip & Janneke 

Website : http://www.jip-janneke.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000021299323 
Aantal kindplaatsen : 67 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Jip & Janneke Albrandswaard B.V. 

Adres houder : Albrandswaardsedijk 74 
Postcode en plaats : 3172AA Poortugaal 
KvK nummer : 51232960 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :   
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Albrandswaard 
Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3160GA RHOON 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


