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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. 

Bij een nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de kwaliteitseisen die bij een 

eerder onderzoek niet in orde waren. In het rapport staat bij ieder onderwerp vermeld welke eisen 

zijn beoordeeld en staan de uitkomsten van het onderzoek beschreven. Achter in het rapport staan 

de kwaliteitseisen genoemd zoals deze in de Wet kinderopvang staan beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het onderzoek als volgt uitgevoerd: 

• Inzage in documenten 

• Een bezoek aan het kindercentrum 

• Gesprekken met de beroepskrachten, de vestigingsmanager en de houder 

 

Dit rapport wordt gestuurd aan de houder van het kindercentrum en aan de gemeente waarin het 

kindercentrum staat ingeschreven. De gemeente kan op grond van het advies van de 

toezichthouder, besluiten om te handhaven (naleving van de wet te eisen) of niet te handhaven. 

 

Beschouwing 

Bevindingen 

Bij dit onderzoek zijn de volgende kwaliteitseisen beoordeeld en in orde: 

• Voorschoolse educatie 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

 

Een aantal kwaliteitseisen die de toezichthouder heeft beoordeeld, zijn niet in orde: 

• Veiligheid en gezondheid: onderwerp Veiligheids- en gezondheidsbeleid  

 

Algemene kenmerken    

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

Deze 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. 

 

Bijzonderheden bij dit onderzoek 

In verband met de beperkte vraag naar gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) op dit 

kindercentrum is er nog maar één gesubsidieerde VE-groep in plaats van twee gesubsidieerde VE-

groepen. Vanaf april 2023 is er geen gesubsidieerde VE-groep meer op het kindercentrum. 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

• 27-07-2022: nader onderzoek. De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij een eerder 

onderzoek niet in orde waren, opnieuw gecontroleerd. De overtredingen zijn opnieuw 
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geconstateerd: De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het 

feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep en de Scholing Voorschoolse educatie zijn niet 

in orde.   

• 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. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Voorschoolse educatie 

Situatie tijdens het onderzoek op 27-07-2022   

Op een groep waar voorschoolse educatie (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.  

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

Het kinderdagverblijf biedt alleen nog gesubsidieerde VE aan in de peutergroep Takkie. De drie 

vaste beroepskrachten van deze peutergroep hebben een geldig certificaat VE. Uit de 

personeelsroosters en presentielijsten blijkt dat er in de beoordeelde periode tenminste één 

beroepskracht VE is ingezet per acht aanwezige kinderen. Hiermee wordt voldaan aan de 

kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (de vestigingsmanager is aanwezig tijdens het 

inspectiebezoek) 

• Observatie(s) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Plaatsingsoverzicht 

• Personeelsrooster (3-14 oktober 2022 en 31 oktober 2022) 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Presentielijsten (dagregistraties 3-14 oktober 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Situatie tijdens het onderzoek op 14-06-2022    

Op de groepen Ibbeltje en Vlekkie zijn niet altijd voldoende beroepskrachten ingezet voor het 

aantal kinderen dat wordt opgevangen.   

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

Bij een steekproef van de presentielijsten en roosters van de weken 40 en 41 van 2022 zien de 

toezichthouders geen afwijkingen in de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 

aantal kinderen. De eerder geconstateerde overtreding is niet opnieuw waargenomen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (de vestigingsmanager is aanwezig tijdens het 

inspectiebezoek) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Plaatsingsoverzicht 

• Presentielijsten (dagregistraties 3-14 oktober 2022 en 31 oktober 2022) 

• Personeelsrooster (3-14 oktober 2022 en 31 oktober 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Situatie tijdens het onderzoek op 14-06-2022     

In de praktijk wordt onvoldoende volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid gehandeld. Het 

plan van aanpak is onvoldoende concreet en in het veiligheids- en gezondheidsbeleid is nergens 

beschreven waar ouders het volledige beleid, de protocollen en evaluaties kunnen inzien.  

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

Naar aanleiding van het vorig onderzoek heeft de houder een aantal documenten, waaronder de 

actielijst risico-inventarisatie, aangepast. Ook zijn er enkele noodzakelijke reparaties uitgevoerd. 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en de getoonde registratieformulieren blijkt dat er nu 

wekelijks controles van het binnenklimaat plaatsvinden. 

Er heeft echter nog geen teamoverleg plaatsgevonden waarin de aangepaste documenten zijn 

besproken. Eén van de beroepskrachten laat de protocollenmap zien. De toezichthouders 

constateren dat hierin niet de meest recente versies van een aantal documenten zitten. Dit betreft 

onder andere het pedagogisch beleidsplan en de actielijst risico-inventarisatie. 

 

De toezichthouders hebben een deel van de overtredingen opnieuw geconstateerd. Dit zijn de 

bevindingen: 

 

Voorwaarde: 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

 

De toezichthouders constateren dat het beleid op dit moment nog onvoldoende houvast geeft voor 

beroepskrachten. Bijvoorbeeld: 

• In het document RIE; risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Jip & Janneke 2022 staat 

vermeld: 'Controleer de temperatuur van de slaapkamer(s) regelmatig'. Er is geen 

registratieformulier voor de binnentemperatuur, maar de beroepskrachten registreren de 

binnentemperatuur op het formulier CO2-meting. Uit de temperatuurregistraties blijkt dat de 

temperatuur in de slaapkamer in de groepsruimte van Poezeltje op 20 juli 2022 28,4°C 

bedraagt en in de slaapkamer op de gang is de temperatuur die dag 27,6°C. Het beleid geeft 

geen informatie over de gewenste temperaturen in de binnenruimtes en welke maatregelen 

genomen moet worden als hiervan wordt afgeweken. Geen van de beroepskrachten kan aan 

de toezichthouders vertellen wat de gewenste binnentemperatuur is. De beroepskrachten 

handelen naar eigen inzicht. 

• In het bovengenoemde document RIE staat opgenomen: 'Zorg voor een parate kennis van het 

protocol Wiegendood'. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat ze weten dat een 

baby altijd op de rug te slapen moet worden gelegd, maar niet bekend zijn met een protocol 

wiegendood. Er is geen document (protocol) met een volledig overzicht van de maatregelen ter 
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voorkoming van wiegendood. Het beleid is niet compleet. Dit is eerder gerapporteerd door de 

toezichthouders naar aanleiding van het incidenteel onderzoek van 07-04-2022.  

• De houder heeft verschillende buggy's en meerlingwagens ter beschikking voor het mee naar 

buiten nemen van de kinderen die nog niet (goed) kunnen lopen. Naar aanleiding van het 

incidenteel onderzoek van 07-04-2022 heeft de houder voor het gebruik van de 

meerlingwagen Bye Bye buggy de volgende leeftijdsaanduiding opgenomen in het Pedagogisch 

beleid Kinderopvang Jip & Janneke: 'vanaf 5 maanden oud tot 2 jaar'. Veiligheid.nl adviseert 

ouders: 'pas over te stappen op een wandelwagen/buggy als het kind zelfstandig kan zitten. 

Meestal is dit rond de 6 à 9 maanden'. Uit het incidenteel onderzoek van 07-04-2022 blijkt dat 

op het kindercentrum in het verleden stoelverkleiners gebruikt zijn in de Bye Bye Buggy. Een 

nadere instructie over het gebruik van stoelverkleiners of de instructie dat een kind moet 

kunnen zitten, ontbreekt in het beleid van de houder.  

 

Voorwaarde: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken. 

 

De houder heeft de Actielijst risico-inventarisatie kinderopvang Jip & Janneke 2022 locatie Rhoon-

Portland kinderdagverblijf en algemene ruimtes (KDV) aangepast. Bij een aantal maatregelen staat 

nu een frequentie, bijvoorbeeld: 'dagelijks'. Het plan van aanpak is echter niet op alle punten 

concreet, bijvoorbeeld: 

• Bij het risico 'Medewerkers geven aan dat ze de groepsruimte in de zomer regelmatig te warm 

vinden' staat genoteerd: 'Veilige ventilatoren mogen gebruikt worden tijdens de warme 

zomermaanden.' Let wel op dat je ze hoog plaatst en niet benaderbaar voor de kinderen' en 

'Aanvraag sun-screens bij de directie voor de ramen aan deze zijde van het pand.' Er is echter 

zonnewering dus gebruik die vooral tot er misschien een andere oplossing komt'. In de kolom 

'wanneer' staat: 'Via de vestigingsmanager en meldingsformulier'. Dit is geen duidelijke 

instructie. Ook hier ontbreekt een concrete richtwaarde voor wat betreft de temperatuur 

waarbij handelen noodzakelijk is.  

• Bij het risico: 'De kinderen kunnen de tafels zelfs als ze op de rem staan toch wegduwen' is 

aan het actiepunt: 'Inventarisatie andere tafels en banken' toegevoegd: 'als dit komt door 

langdurig gebruik. Anders voldoende toezicht en aansturing'. Deze instructie is niet concreet. 

• Tijdens een rondgang over het buitenspeelterrein zien de toezichthouders een loopfietsje 

waarvan de handvaten kapot zijn. Het stuur van het fietsje is hierdoor een holle buis waarin de 

kinderen hun vingers kunnen beklemmen. Eén van de beroepskrachten verklaart dat dit fietsje 

niet mee naar buiten genomen had mogen worden en in het kantoor bij de andere kapotte 

fietsen gezet moet worden. De toezichthouders zien in de schuur nog twee kleine driewielers 

waarbij de handvaten volledig ontbreken. De stuurtjes hebben hierdoor scherpe randen 

waaraan kinderen zich kunnen bezeren. De fietsjes staan hoog op een plank waar ook niet-

defecte fietsjes staan. In het actieplan staat: 'Als er defecte fietsen zijn dan kunnen deze beter 

niet uit de schuur worden meegenomen naar buiten. Geen fietsen zonder handvaten 

gebruiken. Meldingsformulier naar de vestigingsmanager en aanvraag wederom nieuwe 

handvaten. Wanneer van toepassing'. Op de van de houder ontvangen Actielijst Portland 

(actielijst defecten en klussen) staat geen melding van meerdere fietsen met kapotte 

handvaten. 

• In het pedagogisch beleid en in de RIE is opgenomen dat goede hygiëne in de kinderopvang 

belangrijk is. Er is onder andere vastgelegd dat ieder kind eigen beddengoed heeft en dat de 

slaapkamer dagelijks gelucht wordt. Tijdens de rondgang door het kindercentrum constateren 

de toezichthouders dat op het rasterwerk van de platte dakjes van de stapelbedjes in de 
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verticale groep Ibbeltje en in de slaapkamer in de aangrenzende kantoorruimte een vette laag 

stof ligt. De schoonmaakwerkzaamheden voor wat betreft de slaapkamer zijn niet vastgelegd 

in een plan van aanpak of controlelijst. 

 

Voorwaarde: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 

De toezichthouders constateren dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid uit meerdere 

documenten bestaat, zoals het Pedagogisch beleid Kinderopvang Jip & Janneke; dagopvang en 

buitenschoolse opvang, versie Oktober 2022, H 2.2. Kwaliteit en veiligheid datum 1 januari 2022 

en het document RIE; risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid kinderopvang Jip & Janneke 

2022. Een deel van deze documenten is kortgeleden aangepast. Uit het onderzoek blijkt dat er nog 

geen teamoverleg heeft plaatsgevonden, waarin de inspectiebevindingen GGD en de gewijzigde 

documenten met de beroepskrachten zijn besproken. De ordners op de groepen in het 

kindercentrum bevatten niet de meest actuele documenten.   

Op 1 november 2022 staat op de website van de houder onder de menukeuze 'Kwaliteitsbeleid' dat 

de kwaliteitsindicatoren schriftelijk zijn vastgelegd. Er staat niet waar ouders het volledige 

veiligheids- en gezondheidsbeleid beleid, de kwaliteitsindicatoren, de protocollen en de evaluaties 

kunnen inzien.  

 

Conclusie 

Er zijn opnieuw overtredingen op de kwaliteitseisen geconstateerd. Hoewel er een aantal 

aanpassingen van documenten zijn doorgevoerd, biedt het beleid nog onvoldoende houvast voor de 

beroepskrachten. Ook is het actieplan nog steeds onvoldoende concreet. 

 

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

hersteld:  

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
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gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (de vestigingsmanager is aanwezig tijdens het 

inspectiebezoek) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website (veiligheid.nl en jip-janneke.nl) 

• Hoofdstuk 2.2 Kwaliteit en veiligheid datum 1 januari 2022 (toegestuurd aan de GGD op 18-

10-2022) 

• Actielijst risico-inventarisatie kinderopvang Jip & Janneke locatie Rhoon-Portland 

buitenschoolse opvang (toegestuurd aan de GGD op 18-10-2022) 

• Actielijst risico-inventarisatie kinderopvang Jip & Janneke 2022 locatie Rhoon-Portland 

kinderdagverblijf en algemene ruimtes (KDV) (toegestuurd aan de GGD op 18-10-2022) 

• Werkafspraken Personeel Kinderopvang Jip & Janneke (toegestuurd aan de GGD op 18-10-

2022)   

• Actielijst Portland 2022 (toegestuurd aan de GGD op 18-10-2022)   

• Actielijst locatie Rhoon- Portland Onderhouden en check systemen 2023 (toegestuurd aan de 

GGD op 18-10-2022)     

• RIE; risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid kinderopvang Jip & Janneke 2022 

(toegestuurd aan de GGD op 18-10-2022) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

 

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 stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 

A.J.  van der Pijl 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Albrandswaard 

Adres : Postbus 1000 
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Postcode en plaats : 3160 GA RHOON 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-11-2022 

 

 

 

 

 

 


