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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Vanwege de COVID-19-pandemie, met de lockdown tot 15 februari 2021, is het niet mogelijk alle
inspecties volgens het model voor risicogestuurd toezicht van de GGD'en in Nederland uit te
voeren. Vanaf 1 juli 2021 worden daarom de inspecties, waar moge lijk, verkort uitgevoerd.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Algemene kenmerken van het kindercentrum
Kindercentrum Jip & Janneke maakt deel uit van Kinderopvang Jip & Janneke Albrandswa ard B.V.
De organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio. Kindercentrum Jip & Janneke biedt
buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het kindercentrum heeft 67
geregistreerde kindplaatsen en heeft 3 groepen. De buitenschoolse opvang is gevestigd op het
terrein van het Deltaziekenhuis te Albrandswaard
Onderzoeksgeschiedenis
Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar de
buitenschoolse opvang. Hier volgt een overzicht van de meest re cente onderzoeken:
16-07-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek
zijn gecontroleerd.
19-12-2019: nader onderzoek. De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij een eerder
onderzoek niet in orde waren, opnieuw gecontroleerd. De overtreding is niet meer geconstateerd.
23-09-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit
onderzoek zijn gecontroleerd. Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Veiligheid e n
gezondheid bij het onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het bezoek zijn alle kinderen alleen of samen bezig met hun spel. De beroepskrachten
geven alle kinderen tijdens hun spel aandacht en de kinderen delen graag met de beroepskrachten
waar zij mee bezig zijn.
Verderop in dit rapport worden de bevindingen per onderwerp toegelicht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, he t stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft in het kindercentrum de vier basisdoelen, zoals die zijn vastgelegd in de
Wet kinderopvang, geobserveerd en beoordeeld. Daarbij gaat het om:
Em otionele v eiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor
de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er
wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen.
Persoonlijke com petentie
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Sociale com petentie
Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden
bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden.
Ov erdracht v an norm en en waarden
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met
anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij.
Voor de observaties wordt het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 -12 jaar (versie
januari 2015) gebruikt. In dit veldinstrume nt staan de vier basisdoelen uitgewerkt aan de hand van
indicatoren en gedragsbeschrijvingen. Hieronder werken we een paar voorbeelden uit van situaties
die tijdens de observatie plaatsvonden. Bij ieder basisdoel wordt een gedragsbeschrijving uit het
veldinstrument genoemd (cursief), gevolgd door een beschrijving van een situatie die zich tijdens
de observatie voordeed.
De observatie vindt plaats op een dinsdagmiddag. Het vrij spelen van de kinderen en het
eetmoment in de basisgroepen is geobserveerd.
Emotionele veiligheid
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
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Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.
Observatie
De beroepskracht helpt een kind met bloemetjes zoeken. Het kind laat aan de beroepskracht alle
bloemen zien die hij geplukt heeft. De beroepskracht geeft aan dat het er veel zijn.
Een kind klimt in de boom. Hij roept de beroepskracht erbij en vertelt trots dat het hem lukt om in
de boom te klimmen. De beroepskracht zegt dat het heel knap is.
Twee kinderen maken samen een bouwwerk. Zij hebben overleg hoe ze het het beste aan kunnen
pakken en wat ze willen maken. Na een tijdje laten ze dit aan de beroepskracht zien. De
beroepskracht gaat hier met interesse op in en vraagt waar alles voor dient.
In de knutselhoek, maken drie kinderen samen met de beroepskracht versiering voor buiten. De
kinderen hebben hier zichtbaar plezier mee en hebben verschillende gesprekjes tijdens het
knutselen.
Persoonlijke competentie
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en ind ividuele kinderen.
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
Observatie
Twee kinderen geven aan dat ze geplaagd worden door een ander kind tijdens het samenspelen.
De beroepskracht biedt de kinderen hulp, zodat ze weer verder kunnen spelen. De kinderen zijn
allemaal binnen of buiten aan het spelen. Buiten bouwen de kinderen met stokken een brug over
een kuil heen. De kinderen zoeken in de buitenruimte zelf deze stokken bij elkaar.
Enkele kinderen klimmen in de bomen, de beroepskracht zegt tegen de kinderen dat ze zo hoog
mogen klimmen zolang ze er zelf weer uit kunnen.
Conclusie
In de situaties die zijn geobserveerd ziet de toezichthouder dat er zo wordt gehandeld dat de
basisdoelen uit de Wet kinderopvang voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en
geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang. Dit is in orde.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Bij het inspectiebezoek aan het kindercentrum blijkt dat er per groep voldoende beroepskrachten
zijn voor het aantal aanwezige kinderen. Een steekproef uit de presentielijsten en het
personeelsrooster laat zien dat de inzet overeenkomt met de berekening.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op de buitenschoolse opvang zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste basisgroep. Het
kindercentrum bestaat uit 3 basisgroepen:
Groep

Leeftijd

Max. aantal kinderen

4-7 jarigen
4-7 jarigen
7-12 jarigen

4-7 jaar
4-7 jaar
7-12 jaar

20
10
24

De groepsgrootte van de basisgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit
kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de groepen komt overeen met de eisen
die hieraan gesteld worden.
Op minder drukke dagen worden de basisgroepen samengevoegd.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Presentielijsten (1-7 t/m 13-7-2021)
Personeelsrooster (1-7 t/m 13-7-2021)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van het kindercentrum heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
omgegaan. In de meldcode staan de volgende onderwerpen beschreven:

een stappenplan waarin de stappen worden beschreven hoe om te gaan met signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling;

een afwegingskader waarmee kan worden ingeschat of er een melding moet worden gedaan;

een overzicht van wie er verantwoordelijkheden is voor het nemen van de stappen uit het
stappenplan;

indien van toepassing: specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;

aandacht voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Dit wordt als volgt gewaarborgd:

in de organisatie werkt een aandachtsfunctionaris;

de meldcode wordt regelmatig in het teamoverleg/kindbesprekingen besproken.
Uit het gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij weet op welke signalen zij kan letten en welke
stappen zij moet nemen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en gre nzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskra chten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 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)
Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet 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

: 3172 AA Poortugaal

KvK nummer

: 51232960

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: J.M. van Witzenburg- de Vos

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Albrandswaard

Adres

: Postbus 1000

Postcode en plaats

: 3160 GA RHOON

Planning
Datum inspectie

: 13-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 06-08-2021

Zienswijze houder

: 09-08-2021

Vaststelling inspectierapport

: 10-08-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-08-2021
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-08-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 10-08-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze als reactie op het inspectierapport betreffende de buitenschoolse opvang van
kinderopvang Jip & Janneke locatie Poortugaal, juli 2021
Wij zijn verheugd met het feit dat tijdens deze inspectie de volgende items positief zijn beoordeeld
en aan de voorwaarden wordt voldaan:

De pedagogische omgang van de medewerkers met de kinderen is goed. Het pedagogisch
handelen van de medewerkers is professioneel en biedt structuur en richtlijnen voor een fijne
opvang.

Het pedagogisch beleid voldoet aan de wettelijke eisen en geeft een complete weergave van
de gewenste items.

In de pedagogische praktijk wordt er voldoende aandacht besteed aan de 4 pedagogische
basisdoelen:
Emotionele veiligheid; de beroepskrachten communiceren op de juiste wijze met de kinderen en
borgen het welbevinden van de kinderen.
Persoonlijke competentie van het kind; de beroepskrachten begeleiden de kinderen in het prettig
met elkaar doorbrengen van de vrije tijd die de buite nschoolse opvang bevat en borgen de
eigenheid van de kinderen en respecteren de keuzes.
Sociale competentie; binnen de veilige omgeving van de groep leren de kinderen met elkaar om te
gaan en met elkaar rekening te houden met behoud en ontwikkeling van de eigen "ik".
De overdracht van waarden en normen; de beroepskrachten dragen de regels die nodig zijn voor
een veilig en prettig samen zijn over aan de kinderen en bewaken het respect voor elkaar.

De verklaringen omtrent het gedrag zijn beoordeeld en juist b evonden en de koppeling in het
personenregister heeft plaatsgevonden.

Er zijn passende beroepskwalificaties en de medewerkers worden regelmatig
bijgeschoold. Bijna alle medewerkers zijn in het bezit van een EHBO diploma voor kinderen.

De opvang in groepen wordt op de juiste wijze verzorgd.

Elk kind heeft een mentor.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de juiste normen. Een proces van jaarlijkse
evaluatie en bijstellen van beleidsdocumenten en protocollen houdt dit item zo optimaal
mogelijk geborgd.

De meldcode met de afwegingskaders is bekend en geïmplementeerd.
Een voortdurend en doorlopend proces van aansturing en controle, evaluatie en bijstelling maken
het behoud van opvang van hoogwaardige kwaliteit mogelijk en bereikbaar.
De aandachtspunten voortkomend uit de observaties bij de inspectie, zijn met de inspecteur per
mail nabesproken en zijn geïmplementeerd bij de medewerkers:

Zo is besproken dat de pedagogische omgang met de kinderen, naast het hanteren van de
regels en de afwijzing van ongewenst gedrag vooral ook gericht moet zijn op wat er wel kan en
mag.

De defecte tuintafel, waarvan het hout wordt "gerecycled" voor het huttendorp in de vakantie
moet worden gedemonteerd en opgeborgen tot de dag van de activiteit.
Wij vertrouwen erop met deze zienswijze voldoende informatie te hebben gegeven.
Management kinderopvang Jip & Janneke
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