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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
  
In het kader van risico-gestuurd toezicht zijn in deze inspectie niet alle kwaliteitsdomeinen 
meegenomen. Vooraf zijn geen documenten opgevraagd. De oordelen zijn gebaseerd op 
gesprekken met de aanwezige beroepskrachten en de locatiemanager, documenten die ter plekke 
zijn ingezien of zijn nagestuurd en de observatie. 

 
Beschouwing 

Dit rapport betreft het onaangekondigde jaarlijkse onderzoek op het kinderdagverblijf. Just Kiddies 
locatie Hoekeindseweg is onderdeel van Just Kiddies B.V. een organisatie met 2 
kinderdagverblijven, 1 BSO en 2 franchise vestigingen allen gevestigd in Lansingerland. 
  
Op de locatie op de Hoekeindseweg kunnen 37 kinderen opgevangen worden. Er zijn 2 verticale 
groepen en 1 babygroep. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder aan de hand van een observatie instrument de 
pedagogische praktijk geobserveerd op de groepen. Uit de observatie is gebleken dat de 
pedagogische praktijk voldoet aan de voorwaarden. Dit blijkt onder andere uit de communicatie 
tussen de beroepskrachten en de kinderen. En het hoge welbevinden van de kinderen op de 
groepen. 
  
Na het vorige bezoek heeft de houder de meldcode kindermishandeling geïmplementeerd. 
Tijdens het onderzoek zijn er geen overtredingen geconstateerd. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch beleid beschrijft het wenbeleid van Just Kiddies. Het beleid ten aanzien van extra 
dagdelen en vierogenprinicipe staat beschreven. 
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleidsplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 
 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd aan de 
hand van een observatie instrument. Uit de observatie is gebleken dat de pedagogische praktijk 
voldoet aan de voorwaarden. 
 
De verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd: 
 
Emotionele veiligheid: De beroepskrachten zijn bekend voor de kinderen. De beroepskrachten 
communiceren op een vriendelijke wijze met de kinderen en er is sprake van een goede interactie 
tussen de beroepskrachten en de kinderen. De beroepskrachten voeren gesprekken met de 
kinderen en zijn betrokken. De  betrokkenheid blijkt ook uit een gesprek tussen beroepskrachten 
die elkaar vertellen hoe goed een bepaald kind iets kan. Ze zijn trots op het kind en laten dit 
duidelijk merken. 
 
Persoonlijke competentie: De beroepskracht geven complimenten aan de kinderen: 'Wat kun jij dat 
al goed." 
 
Normen en waarden: De beroepskrachten stimuleren de kinderen elkaar te helpen en om naar 
elkaar te luisteren. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Het kinderdagverblijf heeft een stabiel team met ervaren beroepskrachten.  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
In het kader van de continue screening heeft kinderopvang Just Kiddies voor al haar medewerkers 
in het 4e kwartaal van 2013 nieuwe verklaringen omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd. Deze 
nieuwe VOG’s zijn door de toezichthouder ingezien. Alle medewerkers beschikken over een geldige 
verklaring omtrent gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn 2 verticale groepen waar kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen: Tamme Tijgertjes 
en de Olijke Olifantjes. Er is 1 babygroep: Blije Biggetjes. 
  
De kinderen die op de groep de Olijke Olifantjes zitten, worden op de woensdagen bij de Tamme 
Tijgertjes opgevangen. Er gaat dan een vaste beroepskracht mee. Ouders zijn hiervan op de 
hoogte gesteld en hebben hiervoor toestemming gegeven. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Middels een steekproef is geconstateerd dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Arbeidscontracten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Meldcode kindermishandeling 
 
Just Kiddies heeft een meldcode kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen. De 
houder bevordert de kennis van de beroepskrachten. Er is een aandachtsfunctionaris aangewezen.  
 
Vierogenprincipe 

 
De houder heeft het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe zo georganiseerd dat 
beroepskrachten te allen tijde gezien of gehoord kunnen worden. Het beleid is voorgelegd aan de 
oudercommissie. Deze heeft hiermee ingestemd. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen 
• Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
De ouders worden geïnformeerd via de website, het pedagogisch beleidsplan en via dagelijkse 
gesprekken met de beroepskracht tijdens het ophalen van de kinderen en door middel van 
overdrachtschriftjes. 
Ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid zoals o.a. de groepsgrootte, de 
opleidingseisen van de beroepskrachten, de klachtenregeling etc. 
 
  
Informatie 
 
De oudercommissie heeft aangegeven dat zij geinformeerd is over het vierogenprincipe en de 
werkwijze hier omtrent op het kinderdagverblijf.  
  
Het laatste inspectierapport is terug te vinden op de website van de houder. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 
dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 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 6 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 1.50 lid 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 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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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 lid 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) 

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 lid 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Just Kiddies 
Website : http://www.justkiddies.nl 
Aantal kindplaatsen : 37 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Just Kiddies 
Adres houder : Hoekeindseweg 81 
Postcode en plaats : 2665KB BLEISWIJK 
KvK nummer : 27314780 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  Barbara Diepenbach 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : LANSINGERLAND 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2650AA BERKEL EN RODENRIJS 
 

Planning 

Datum inspectie : 10-07-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 15-07-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-07-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 21-07-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-07-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 11-08-2014 
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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. 

 
 
 

 


