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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. 

De toezichthouder voert het nader onderzoek uit omdat er bij een voorgaand onderzoek 

overtredingen waren. De gemeente Albrandswaard heeft een termijn gegeven waarbinnen de 

overtredingen hersteld moeten zijn. Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de 

kwaliteitseisen die tijdens het vorige onderzoek niet voldeden.  

 

De volgende onderwerpen zijn onderzocht: 

• De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen 

• Scholing Voorschoolse educatie 

 

Achter in dit rapport staat een overzicht van de beoordeelde kwaliteitseisen. 

 

Beschouwing 

Conclusie  

Er zijn opnieuw overtredingen op de kwaliteitseisen geconstateerd. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum  

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

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

dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kindercentrum heeft 108 geregistreerde 

kindplaatsen en bestaat uit 6 groepen. De dagopvang is gehuisvest in openbare basisschool 

Portland. In het gebouw is ook een buitenschoolse opvang van de houder. De dagopvang biedt 

voorschoolse educatie aan volgens de methode van Uk & Puk. Per april 2021 wordt dit 

gesubsidieerd door de gemeente Albrandswaard. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

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

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

• 14-06-2022: nader onderzoek. De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij een eerder 

onderzoek niet in orde waren, opnieuw gecontroleerd. De overtredingen zijn deels opnieuw 

geconstateerd: Het aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires en het Veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn niet in orde.    

• 07-04-2022: incidenteel onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd: Het aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires en het Veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn niet in 

orde.  

• 03-02-2022: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd: de Voorschoolse educatie, Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker 

voorschoolse educatie en Personenregister Kinderopvang zijn niet in orde. De geconstateerde 

overtreding op de Stabiliteit van de opvang van de kinderen in het jaarlijks onderzoek 2021 is 

niet opnieuw geconstateerd. 
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• 04-11-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd: de Stabiliteit van de opvang van de kinderen is niet in orde. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij het jaarlijks onderzoek van 03-02-2022 niet in 

orde waren, opnieuw gecontroleerd. Dit zijn de bevindingen: 

• De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen: er is opnieuw een overtreding op de kwaliteitseis geconstateerd.  

• Scholing Voorschoolse educatie: er is opnieuw een overtreding op de kwaliteitseis 

geconstateerd.  

 

Verderop in dit rapport worden de bevindingen per onderwerp toegelicht. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 



 

 

5 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 27-07-2022 

Kinderdagverblijf Jip & Janneke te Rhoon 

 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

Situatie tijdens het onderzoek op 03-02-2022  

Op de voorschoolse educatie (VE) groepen Zaza en Takkie is de VE-scholingseis en het aantal 

beroepskrachten VE per acht kinderen niet in orde. 

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

Op een groep waar VE wordt gegeven, moet er minstens één beroepskracht-VE per acht kinderen 

op de groep aanwezig zijn. Op de groep Takkie is dit in orde en op de groep Zaza is dit niet in orde. 

Bij een steekproef uit de dagregistratielijsten constateert de toezichthouder onderstaande 

overtredingen:  

• Groep Zaza: op 21-06-2022 en 24-06-2022 staat een beroepskracht zonder VE-certificaat 

naast een beroepskracht-VE met 14/12 kinderen.  

 

De houder verklaart dat de inzet van de beroepskracht zonder VE-certificaat  is ingezet om verlof 

en verzuim te vervangen en dat de beroepskracht alle kinderen van de groep Zaza kent.  

  

Op alle overige dagen uit de steekproef voldoet het aantal benodigde beroepskrachten-VE per acht 

kinderen en zijn de beroepskrachten-VE in het bezit van een VE- certificaat of volgen een VE-

scholing. 

 

Conclusie 

De overtreding is opnieuw geconstateerd. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
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In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (en e-mail contact) 

• Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Dagregistratielijsten 14 juni t/m 8 juli 2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Jip & Janneke 

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

Vestigingsnummer KvK : 000030147832 

Aantal kindplaatsen : 108 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

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 :  E.J. Berends 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Albrandswaard 

Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3160 GA RHOON 
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Planning 

Datum inspectie : 27-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-08-2022 

 

 

 

 

 

 


