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Algemene gegevens Kindercentrum 
 
NAW-gegevens kindercentrum 

Naam kindercentrum (locatie) : Just Kiddies, Dorpsweg 

Adres  : Dorpsstraat 12 

Postcode en plaats : 2665 BJ Bleiswijk 

Telefoon : 010-2262477 

Naam contactpersoon : Mevrouw K. Tammel 

E-mail : dorpsstraat@justkiddies.nl  

Website : www.justkiddies.nl  

 
Opvanggegevens 

Type opvang : Dagopvang 

Aantal groepen : 3 

Aantal beroepskrachten : 10 

Aantal kindplaatsen : 22 (in de praktijk 32) 

Openingsdagen/ tijden : Maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : ⌧ Nee  Ja 

 
NAW-gegevens houder  

Naam houder : Just Kiddies B.V. 

Adres : Hoekeindseweg 81 

Postcode en plaats : 2665 KB Bleiswijk 

Telefoon : 010-5227131 

Naam contactpersoon : Mevrouw S. Halters 

E-mail : info@justkiddies.nl  

Website : www.justkiddies.nl  

 
Registergegevens kindercentrum 

Datum opname gemeentelijk register  2 september 2008  

Datum opname landelijk register : 1 januari 2010   

Type inspectie : Aangekondigd  Niet aangekondigd 

Nader onderzoek 
 

:  ⌧ 

Dit betreft het bevindingenrapport handhaving na aanwijzing U11.28201 dd 30 mei 2011 en last onder 
dwangsom U11.28297 dd 20 juni 2011 handhavingbesluit. 

Datum vorig inspectiebezoek : 8 maart 2011 
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Tijdens het  onderzoek van 8 maart 2011 zijn voor de volgende items overtredingen geconstateerd:  
 
2.1    Verklaring omtrent het gedrag 
2.3    Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO) 
3.1.1 Beleid Veiligheid 
3.2.1 Beleid gezondheid 
3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid 
4.1   Binnenspeelruimte 
5.1   Opvang in groepen 
5.4   Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio 
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Opmerking toezichthouder  

 

Tijdens het bevindingenonderzoek bleek dat alle eerder geconstateerde overtredingen beëindigd 
waren.  
Er is wel een nieuwe overtreding geconstateerd. Het risico van het ontbreken van stromend water 
naast de verschoontafel is nu wel vastgelegd, maar de gekozen oplossing is niet adequaat. Na het 
bezoek is overleg en overreding toegepast en heeft de houder per email bevestigd op korte termijn 
(binnen 3 weken) een passende maatregel te nemen. 
 
De houder heeft inspanningen verricht, deze inspanningen hebben geleid tot een dusdanige 
verbetering van de kwaliteit, dat voldaan wordt aan de Wet kinderopvang. Aan de gemeente 
Lansingerland wordt het advies gegeven de  handhaving op de punten waarvoor een aanwijzing en 
een last onder dwangsom was opgelegd te beëindigen. 
 

 
 

Advies aan gemeente 

 

Advies: 
⌧ Niet handhaven, na toepassen van overleg en overreding. 
 

 Handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekeninghoudend met de verzwarende en 
verzachtende omstandigheden  
 
. 
 

Overtreding  Advies  

2.1  Verklaring omtrent het gedrag Handhaving beëindigen 
 

2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch 
medewerkers in ontwikkeling (PMIO) 

Handhaving beëindigen 
 

3.1.1 Beleid veiligheid Handhaving beëindigen 
 

3.2.1 Beleid gezondheid Handhaving beëindigen 
 

3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid Handhaving beëindigen 
 

4.1 Binnenspeelruimte Handhaving beëindigen 
 

5.1 Opvang in groepen Handhaving beëindigen 
 

5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de 
beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van 
10 uur of langer 

Handhaving beëindigen 
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Algemene gegevens toezicht 

 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres  : Postbus 70032 

Postcode en plaats : 3000 LP Rotterdam 

Telefoon : 010 - 4339 894 

E-mail  : menh@ggd.rotterdam.nl  

Website : www.ggd.rotterdam.nl  

 
Overzicht gebruikte bronnen 

Vragenlijst locatieverantwoordelijke : N.v.t 

Vragenlijst oudercommissie : N.v.t 

Interview locatieverantwoordelijke : Ja  

Interview anderen : Beroepskrachten babygroep 

Andere bronnen : - Risico-inventarisatie veiligheid met plan van aanpak en 
veiligheidsverslag 

- Risico-inventarisatie gezondheid met plan van aanpak 
en gezondheidsverslag 

- Kindbezetting / aanwezigheidslijsten 
- Dienstroosters  
- Verklaringen personeelsleden  
- Diploma’s beroepskrachten 

 
Opstellen bevindingenrapport  

Ontvangst documenten  Tijdens en na het bezoek 

Datum inspectiebezoek  : 8-11-2011 

Opstellen bevindingenrapport  : 17-11-2011 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2011 
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Het bevindingen-onderzoek:  

Uitwerking beoordeling toezichthouder per inspectie-item 

 
 

2. Personeel 

 

2.1  Verklaring omtrent het gedrag 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 Personen werkzaam bij het kindercentrum 
zijn in het bezit van een verklaring omtrent 
het gedrag

1
. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 10 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

2 De verklaring omtrent het gedrag is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het 
kindercentrum overlegd. 
(art 1.50 lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

⌧   

Voorwaarden 

3 De verklaring omtrent het gedrag is bij 
overleggen niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

⌧   

Toelichting toezichthouder  

De verklaringen omtrent het gedrag van medewerkers die na het laatste bezoek in dienst zijn 
gekomen zijn gecontroleerd. 

 
 
 
 
 

                                              
1
 Deze verplichting geldt voor de houder, bestuurder of werknemer, met uitzondering van werknemers die niet op het kindercentrum 

werkzaam zijn. Het gaat hierbij om alle bestuurders, dus ook om leden van een stichtingsbestuur of van een raad van toezicht. De 
verplichting tot overleggen van een verklaring omtrent het gedrag geldt ook voor uitzendkrachten werkzaam op een kindercentrum. 
Conform art. 10, lid 3, dienen zij alleen de eerste keer dat de werkzaamheden op een kindercentrum aanvangen, een verklaring 
omtrent het gedrag te overleggen. Voor stagiaires die minimaal drie maanden worden ingezet geldt dat zij in het bezit zijn van een 
verklaring omtrent het gedrag of dat bij aanvang van hun eerste stageperiode een VOG voor hen moet zijn aangevraagd. 
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2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO) 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1a Alle PMIO’ers beschikken over een diploma   
op minimaal MBO-3 niveau; 

OF 
1b Een HAVO of VWO diploma; 
OF  
1c Een voor de kinderopvang relevant, maar 

nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma én 
relevante werkervaring. 

    (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen   
      peuterspeelzalen; art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit        

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

1 Voor alle PMIO’ers is binnen 2 maanden na 
aanvang van de arbeidsovereenkomst een 
persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. 
(art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

⌧   

Voorwaarden 

2 Alle PMIO’ers worden ingezet conform een 
actueel persoonlijk ontwikkelplan. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

Toelichting toezichthouder  

Er is een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en de inzet is conform dit plan. 
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3. Veiligheid en gezondheid 

 
 

3.1.1 Beleid veiligheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 De risico-inventarisatie beschrijft de 
veiligheidsrisico’s die de opvang van de 
kinderen met zich meebrengt op de thema’s: 
verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verstikking, verwondingen, 
beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

2 Er is een plan van aanpak waarin is 
aangegeven welke maatregelen op welk 
moment worden genomen in verband met de 
risico’s, alsmede de samenhang tussen de 
risico’s en de maatregelen. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 sub b Beleidsregels 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

Voorwaarden 

3 Er is een registratie van ongevallen, waarbij 
per ongeval de aard en plaats van het 
ongeval, de leeftijd van het kind, de datum 
van het ongeval en een overzicht van te 
treffen maatregelen worden vermeld. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 4 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

Toelichting toezichthouder  

Voorwaarde 2: 
De risico-inventarisatie is opnieuw uitgevoerd waarna het actieplan is opgesteld. Door het toevoegen 
van een update blijkt duidelijk de evaluatie en de samenhang met bestaand beleid. De toegevoegde 
kalender van de teamvergaderingen maakt helder wanneer beleid met de beroepskrachten besproken 
wordt. 
 
Voorwaarde 3 is niet beoordeeld tijdens dit bevindingen onderzoek. 
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3.2.1 Beleid gezondheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 De risico-inventarisatie beschrijft de 
gezondheidsrisico’s die de opvang van de 
kinderen met zich meebrengt op de thema’s: 
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en 
medisch handelen. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   Voorwaarden 

2 Er is een plan van aanpak waarin is 
aangegeven welke maatregelen op welk 
moment worden genomen in verband met de 
risico’s, alsmede de samenhang tussen de 
risico’s en de maatregelen. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 sub b Beleidsregels 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

Toelichting toezichthouder  

Voorwaarde 2: 
De risico-inventarisatie is opnieuw uitgevoerd waarna het actieplan is opgesteld. Door het toevoegen 
van een update blijkt duidelijk de evaluatie en de samenhang met bestaand beleid. De toegevoegde 
kalender van de teamvergaderingen maakt helder wanneer beleid met de beroepskrachten besproken 
wordt. 
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3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 De geïnventariseerde risico’s zijn compleet 
en komen overeen met de risico’s in de 
praktijk. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

⌧   

2 Risico’s worden gereduceerd door het 
nemen van preventieve maatregelen die 
effectief en adequaat zijn. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 sub b Beleidsregels 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

3 De houder draagt zorg voor uitvoering van 
plan van aanpak. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

4 Beroepskrachten zijn op de hoogte van de 
risico’s en de aanpak daarvan. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

Voorwaarden 

5 Beroepskrachten handelen conform het plan 
van aanpak. 
(art 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

Toelichting toezichthouder  

Voorwaarde 1 
Het eerste gedeelte van de inventarisatie “gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen” is 
nu op elke groep afzonderlijk uitgevoerd. 
Het risico door het ontbreken van stromend water naast de verschoontafel bij de babygroep is nu 
opgenomen in de inventarisatie. 
 
Voorwaarde 2 
Uit het plan van aanpak blijkt niet duidelijk wat de genomen maatregelen zijn op de babygroep om te 
voorkomen dat kruisbesmetting plaats vindt door het ontbreken van stromend water naast de 
verschoontafel. In de praktijk bleek dat de genomen maatregelen zijn: 
Aankleedkussen reinigen met allesreiniger, 
Handen wassen in keukengedeelte, 
Indien gewenst desinfecterende handgel gebruiken. 
Onduidelijk is wat de afspraken zijn indien op het moment van verschonen ook etenswaren staan op 
het aanrecht in de keuken. Daarnaast dienen de beroepskrachten zich altijd bewust te zijn van het 
risico op kruisbesmetting. De beste oplossing is het aanleggen van een waterpunt bij de 
verschoontafel. Een andere adequate oplossing om het risico op kruisbesmetting te verkleinen is het 
installeren van een kraan die bv met de ellebogen bedient kan worden. 
Na het bezoek heeft overleg en overreding plaats gevonden. De houder heeft per email laten weten 
binnen 3 weken een kraan te laten plaatsen die met de ellebogen bediend kan worden. Daarnaast zal 
t.z.t. een waterpunt naast de verschoontafel gerealiseerd worden. 
 
Voorwaarden 3 t/m 5 zijn niet beoordeeld tijdens dit bevindingenonderzoek. 
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4. Accommodatie en inrichting 

 

4.1 Binnenspeelruimte 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 Elke stamgroep beschikt over een 
afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

2 Er is ten minste 3,5 m
2
 bruto oppervlakte in 

de groepsruimte beschikbaar per kind, 
waaronder mede begrepen passend voor 
spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

3 De binnenspeelruimte is ingericht in 
overeenstemming met het aantal op te 
vangen kinderen. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

Voorwaarden 

4 De binnenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op 
te vangen kinderen en het pedagogisch 
beleid. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

Toelichting toezichthouder  

Voorwaarden 1 t/m 3 zijn niet beoordeeld tijdens dit bevindingen onderzoek 
 
Voorwaarde 4 
De babygroep is nu passend ingericht met een tafel waaraan gezamenlijk gegeten kan worden. 
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5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio 

 

5.1 Opvang in groepen 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 De opvang vindt plaats in stamgroepen
2
. 

(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   Voorwaarden 

2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 
kinderen tot 1 jaar. 

     (art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 sub a Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

OF 
2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 

kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 
8 kinderen tot 1 jaar. 

     (art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

Toelichting toezichthouder  

Voorwaarde 1 
Het beleid is aangepast, er worden nu geen kinderen meer in 2 stamgroepen geplaatst ook als 
hierdoor een kind wat langer op de baby- of dreumesgroep moet blijven. 

 
 
 
 
 
 

                                              
2
 Indien het kindercentrum daarvoor kiest, mogen de kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroepruimte 

verlaten. 
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5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van 

10 uur of langer 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

1 Gedurende de genoemde openingstijden 
kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten 
ingezet worden dan volgens de 
beroepskracht-kind-ratio vereist is. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen). 

⌧   

2 De drie uur afwijkende inzet betreft 
uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur 
en tijdens de voor dat kindercentrum 
gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

3 De afwijking betreft maximaal anderhalf 
aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 
uur en tijdens de voor dat kindercentrum 
gebruikelijke middagpauze gedurende 
maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

4 Minstens de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet wanneer er 
tijdelijk wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kind-ratio. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

⌧   

Voorwaarden 

5 Indien als gevolg van het afwijken van de 
beroepskracht-kind-ratio slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum ingezet 
wordt, dan is er ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.50 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 11 Beleidsregels kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

  ⌧ 

Toelichting toezichthouder  

Voorwaarde 1 
Dagelijks worden nu breng- en haaltijden van de kinderen genoteerd, waarmee inzichtelijk wordt 
gemaakt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
Voorwaarde 4 
Het komt niet meer voor dat er 3 beroepskrachten per dag op 1 groep staan. Indien dit in de toekomst 
wel het geval zou zijn zullen zij hun pauzes niet meer overlappen. 

 
 

 


