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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Algemeen
Peuteropvang Jip en Janneke is onderdeel van de Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG). Deze
stichting biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang aan in
de gemeente Gorinchem en omgeving.
Peuteropvang Jip en Janneke is sinds juli 2016 gevestigd in de Regenboogschool in GorinchemOost. De peuteropvang bestaat uit één peutergroep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 24 jaar.
Huidige inspectie
Het betreft een jaarlijks onderzoek waarbij de kernzaken uit de Wet Kinderopvang beoordeeld zijn.
Het inspectiebezoek is grotendeels gericht op de pedagogische praktijk. De beroepskrachten kijken
naar de behoefte van het kind en spelen daarop in. Het welbevinden van de kinderen is goed.
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop de buitenschoolse opvang getoetst
is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. Aan de getoetste
voorwaarden is voldaan.
Inspectiegeschiedenis
In juli 2016 heeft er een onderzoek voor registratie plaats gevonden naar aanleiding van een
wijzigingsverzoek, betreft een verhuizing van de locatie.
In januari 2017 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden naar aanleiding van een
signaal over het waarborgen van de veiligheid en gezondheid.

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

Pedagogische praktijk
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet
Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden.
Uit gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen.
Er is geobserveerd tijdens vrij spel- en kringmomenten.
Emotionele veiligheid
De kinderen hebben vaste/vertrouwde beroepskrachten en leeftijdsgenootjes in de groep.
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden. Ze zijn op de hoogte van de bijzonderheden en allergieën van de kinderen.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Kindje zegt “Opruimen”. De
beroepskracht bevestigt dit en vraagt of hij het tegen de kinderen wil zeggen. Ze helpt hem door
het liedje aan te zetten. Kinderen krijgen complimentjes na het opruimen.
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.
Persoonlijke en sociale competenties
De beroepskrachten hebben verschillende speelhoeken gecreëerd. Tijdens het vrij spel zoeken ze
elkaar op in de hoeken en spelen samen. Er zijn ook kinderen die liever alleen spelen. Kinderen
mogen zelf materialen pakken en er liggen materialen klaar.
In de keuken begint de beroepskracht vast met het klaarmaken van het fruit. Normaal gesproken
doet ze dit aan tafel bij de kinderen. Nu ziet ze dat er een aantal kinderen lekker aan tafel aan het
spelen is dus kiest ze ervoor om alleen het fruit te snijden.
De beroepskrachten kijken vooral naar de behoefte van de kinderen.
Buiten wordt er door andere kinderen gespeeld met water. Sommige kinderen staan tegen de
ramen geplakt om te kijken. De beroepskracht zit ernaast op de bank bij de andere kinderen. Er
worden gesprekken gevoerd. Een kindje komt met een boekje aanlopen en vraagt of ze wil
voorlezen. De beroepskracht betrekt andere kinderen erbij door te vragen of ze het verhaal ook
willen horen. Uiteindelijk gaat het kind iets anders doen en wordt er geen boekje gelezen.
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Ze zit bij
twee kinderen die samen met 1 spel spelen. Zij helpt de kinderen om contact met elkaar te
maken. Ze kijkt de kinderen aan en zit op ooghoogte. “Niet afpakken….Samen he”.
Tijdens onenigheid tussen kinderen grijpt de beroepskrachten adequaat in. Zij helpt om de
betreffende situatie stop te zetten en op te lossen. Ze zakt door haar knieën en praat rustig. Ze
gaat vervolgens bij de kinderen op de grond zitten en helpt ze het spel weer voort te zetten.
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Overdracht van Normen en Waarden
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties
consequent toe.
Bij warm weer, zoals tijdens het inspectiebezoek, krijgen de kinderen extra water aangeboden en
worden zij ingesmeerd met zonnebrandcrème voordat ze naar buiten gaan. De beroepskrachten
nemen hier de tijd voor en maken er een extra activiteit van. Zij leggen ook uit waarom het nodig
is. “We moeten goed drinken he met dit warme weer”.
Kinderen reageren positief op andere kinderen. “Hé ik zit naast jou” zegt een kind tegen een ander
kind in de kring. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere kinderen doen en
kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar.
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten. De kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen,
op je beurt wachten, anderen laten uitpraten).

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Op peuteropvang Jip en Janneke wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie
aangeboden. Uit het rooster blijkt dat op Jip en Janneke wekelijks minimaal 10 uur voor- en
vroegschoolse educatie aangeboden wordt.
In het kindercentrum worden voldoende gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten
ingezet. De beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van vooren vroegschoolse educatie. Eén beroepskracht heeft de E-module 'VVE in de Kinderopvang' van
Vyvoj opleidingen gevolgd. De houder heeft aangetoond dat de beroepskracht een gerichte VVE
opleiding gaat starten.
Het gehanteerde programma Piramide is een landelijk erkend programma voor het aanbieden van
voor- en vroegschoolse educatie.
De groepsgrootte is maximaal 14 kinderen.
De houder heeft voor 2017 een opleidingsplan vastgesteld.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (de aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties
•
Pedagogisch werkplan
•
VVE-certificaten
•
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn steekproefsgewijs
ingezien op de locatie. De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 afgegeven en
bevatten de juiste screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang.
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang.

Passende beroepskwalificatie
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de
locatie.
Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan.

Opvang in groepen
Op peutervang Jip en Janneke vindt de opvang plaats in één stamgroep van maximaal 14 kinderen
in de leeftijd van 2-4 jaar.
In onderstaande tabel is de groep zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven:
Groep
Jip en Janneke

Leeftijd
2-4 jaar

Maximaal aantal kinderen
14 kinderen

Aantal aanwezige kinderen
9 kinderen

Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroep voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er 9 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig.
Op basis van de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de groep
is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende
beoordeeld. De norm hiervoor conform www.1ratio.nl wordt nageleefd.

Gebruikte bronnen:
•
Interview (de aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
•
Presentielijsten
•
Personeelsrooster

6 van 11
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-06-2017
POV Jip & Janneke te Gorinchem

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

POV Jip & Janneke
http://www.kinderopvanggorinchem.nl
15
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Kindercentra Gorinchem
Papland 4b
4206CL Gorinchem
41118503
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
C de Haan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Gorinchem
: Postbus 108
: 4200AC GORINCHEM

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

22-06-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

: 21-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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