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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

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 mogelijk, verkort uitgevoerd. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de praktijk in orde is. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum 

Kindercentrum Jip & Janneke maakt deel uit van Kinderopvang Jip & Janneke Albrandswaard B.V. 

De organisatie heeft meerdere kindercentra in de regio. Jip & Janneke biedt buitenschoolse opvang 

aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het kindercentrum heeft 90 geregistreerde 

kindplaatsen en bestaat uit 4 groepen. In het gebouw is ook een kinderdagverblijf van de houder.  

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het 

kindercentrum. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

01-10-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek 

zijn gecontroleerd. 

De overtreding uit het jaarlijks onderzoek van 2019 is niet meer geconstateerd.  

28-10-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd: het Veiligheids-en gezondheidsbeleid is niet in orde.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen  

Tijdens het bezoek heerst er een ontspannen sfeer in het kindercentrum. Op de groepen werken 

betrokken en bekwame beroepskrachten. Het welbevinden van de kinderen is goed en de kinderen 

tonen interesse naar elkaar. 

 

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, het 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: 

 

Emotionele veiligheid  

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 competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

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. 

Overdracht van normen 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 veldinstrument staan de vier basisdoelen uitgewerkt aan de hand van 

indicatoren en gedragsbeschrijvingen. Hieronder werkt de toezichthouder een paar van deze 

basisdoelen uit. Bij ieder basisdoel wordt een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd 

(cursief), gevolgd door een beschrijving van een situatie die zich tijdens de observatie voordoet. 

 

De observatie vindt plaats op een donderdagmiddag. Het buitenspelen, binnenspelen en naar de 

gymzaal lopen 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 

Alle kinderen zijn samen of alleen aan het spelen. Buiten spelen kinderen op de klimheuvel, op het 

klimrek en in de zandbak. Andere kinderen hebben samen hun eigen spel. Drie kinderen lopen 

hand in hand door de buitenruimte, zij hebben hier zichtbaar plezier mee en proberen zonder hun 

handen los te laten onder het klimrek door te gaan. In de zandbak maken de kinderen taartjes en 

vragen of andere kinderen hier ook wat van willen. Een kind roept de beroepskracht om te laten 

zien wat hij kan. Hij glijdt van de stang af bij het klimrek. De beroepskracht zegt hoe goed ze dat 

van hem vindt. Wanneer de kinderen hulp nodig hebben of wat willen delen, zoeken ze de 

beroepskrachten op.  

 

Overdracht van normen en waarden 

Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 

 

Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 

andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 

Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 

Er is ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’. 

 

Observatie 

Op de groep Stampertjes zit een kind aan tafel te tekenen. Een ander kind vraagt wat zij aan het 

kleuren is en hij zegt dat hij het mooi vindt wat ze maakt. Hij pakt ook een blaadje en gaat ook 

kleuren. Twee andere kinderen nemen ook plaats aan de tafel om te kleuren. Tijdens deze activiteit 

hebben de kinderen verschillende gesprekken met elkaar, waarin ze interesse in elkaar tonen. Er 

wordt bijvoorbeeld gevraagd wat de lievelingschips van ieder kind is.  

Op de groep hangt een groot vel met daarop tekeningen van de kinderen zelf. Dit zijn portretten 

van de kinderen. Hierop staat: 'Ik ben ik en jij bent jij. Samen zijn we wij.' De beroepskracht legt 

uit dat ze dit met de kinderen hebben opgesteld, samen met de daarbij behorende afspraken zoals 

bijvoorbeeld: 'Wij zijn lief voor elkaar'. Met als doel dat dit als een pestprotocol geldt voor de 

kinderen op de groep en dat de omgangsregels duidelijk zijn.  

 

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 (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.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Situatie tijdens het jaarlijks onderzoek 1-10-2020 

Uit observaties en de toegestuurde plattegrond is geconstateerd dat de groepsruimtes waarover de 

BSO beschikt een totale oppervlakte van 224,2m² bestaat. Voor de opvang van 90 kinderen is 

minimaal 315m² beschikbare binnenruimte nodig. De kinderen van de buitenschoolse opvang 

hebben ook beschikking over 2 andere lokalen. Waardoor er 320,5m² beschikbare binnenruimte 

voor de kinderen is. Of de kinderen daadwerkelijk van alle ruimtes gebruik kunnen maken, zal 

tijdens het volgend jaarlijks onderzoek bekeken worden. 

 

Situatie tijdens huidig onderzoek 

Inmiddels maken de kinderen van de BSO naast de groepsruimtes ook gebruik van de 

naastgelegen gymzaal. Tijdens het inspectiebezoek gaat de groep Petterflat naar de gymzaal, om 

daar de rest van de middag activiteiten te doen. Er is voor de kinderen voldoende m² beschikbare 

binnenruimte. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
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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 grenzen 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. 
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(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Jip & Janneke 

Website : http://www.jip-janneke.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030147832 

Aantal kindplaatsen : 90 

 

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 : 28-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 02-11-2021 

Zienswijze houder : 03-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 04-11-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 04-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 04-11-2021 
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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 conceptrapport betreffende de inspectie van de 

buitenschoolse opvang te Rhoon-Portland op 28 oktober 2021 van Kinderopvang Jip & 

Janneke Albrandswaard b.v. 

Wij zijn verheugd met het resultaat van deze inspectie en herkennen ons in de positieve 

bevindingen over de volgende items: 

1. Het Pedagogisch klimaat en de pedagogische omgang van de medewerkers met de kinderen is 

goed; het pedagogisch beleid bevat de juiste weergave van de werkwijze en het handelen van 

de medewerkers en de pedagogische praktijk laat zien dat de medewerkers de pedagogische 

basisdoelen toepassen in de praktijk. 

2. De beroepskracht kind ratio is juist. Er zijn voldoende medewerkers voor het aantal kinderen 

dat op deze inspectiemiddag de naschoolse opvang bezoekt. 

3. De kinderen worden op de juiste wijze opgevangen in passende basisgroepen en hebben elk 

een mentor die het welbevinden van de kinderen bewaakt en waar nodig bespreekt met de 

ouders. 

4. De stabiliteit op de groepen is goed. 

5. Er is voldoende m2 ruimte voor de grote groep kinderen die aanwezig is, doordat ook de 

gymzaal wordt gebruikt. 

6. De pedagogisch coach/beleidsmedewerker begeleidt ook deze groep medewerkers en 

bespreekt de omgang van de medewerkers met de kinderen en de eventuele problemen die er 

zijn binnen de verschillende groepen of met de individuele kinderen. 

De beschreven observaties laten zien dat hoewel er bij de BSO tijdens de opvang wordt genoten 

van "vrije tijd", er wel structuur bestaat in de dagindeling en de omgang met de kinderen. Er zijn 

huisregels waar allen zich aan moeten houden, om de opvang voor alle kinderen zo prettig 

mogelijk te laten verlopen. 

De keuze in "wat te doen" is ruim en de medewerkers laten de kinderen zoveel mogelijk hun eigen 

spel kiezen en begeleiden hen daarbij en sturen slechts aan en bij waar nodig. 

De pedagogische basisdoelen vormen de richtlijnen voor het pedagogisch handelen van de 

medewerkers: 

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.  

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. 

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties.  

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving 

eigen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 


