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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. 

 
Beschouwing 

Voor 2014 is besloten om het inspectiebezoek onaangekondigd te verrichten. In deze inspectie zijn  
de voorwaarden beoordeeld die in de praktijk te toetsen zijn.  
De oordelen zijn gebaseerd op gesprekken met aanwezige beroepskrachten, documenten die 
ter plekke zijn ingezien en de observatie. Tevens heeft tijdens het inspectiebezoek een gesprek 
met de  locatieverantwoordelijke plaatsgevonden. 
  
Kinderdagverblijf de Lachende Leeuwtjes is franchisenemer van Just Kiddies. Er zijn 2 verticale 
groepen waar kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen worden. Tijdens het inspectiebezoek heeft de 
toezichthouder aan de hand van een observatie instrument de pedagogische praktijk geobserveerd 
op alle groepen. Uit de observatie is gebleken dat de pedagogische praktijk voldoet aan de 
voorwaarden.  
Er zijn tijdens dit reguliere onderzoek geen overtredingen geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens het bezoek heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd aan de hand 
van een observatieinstrument. Uit de observatie is gebleken dat de pedagogische praktijk voldoet 
aan alle voorwaarden. Dit blijkt o.a. uit: 
• De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen. " Fijn dat je er weer bent!" Ze 

geven complimentjes, maken grapjes en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 
"Ga het maar proberen." De beroepskrachten stimuleren de zelfredzaamheid. Kinderen krijgen 
de kans om zelf  hun jas aan te trekken voordat ze buiten gaan spelen. 

• De communicatie tussen de beroepskrachten en kinderen is hartelijk en betrokken. 
• Een beroepskracht verschoont een baby. De beroepskracht neemt de tijd voor het kind. De 

beroepskracht communiceert met het kind. 
• Een beroepskracht troost een huilende baby en leidt het kind op een adequate manier af: 

"Zullen we even samen naar buiten kijken." De beroepskrachten zijn geduldig met de 
kinderen.  

• De groepen zijn versierd met vrolijke knutselwerkjes van de kinderen.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle beroepskrachten en de houders zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van een observatie in de praktijk en aan de hand van kindaanwezigheidslijsten en 
personeelsroosters is er vastgesteld dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio. 
 
Opvang in groepen 

 
Het kinderdagverblijf heeft 2 verticale groepen waar kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• BBL-contracten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Meldcode kindermishandeling 
 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldcode kindermishandeling. Ook is er een 
aandachtsfunctionaris aangesteld.  
 
Vierogenprincipe 

 
Het kinderdagverblijf heeft een protocol vierogenprincipe welke ter goedkeuring is voorgelegd aan 
de oudercommissie.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen 
• Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
  
Informatie 
 
Ouders worden geïnformeerd via een intake-gesprek, het pedagogisch beleidsplan, de website en 
mondeling tijdens het halen en brengen van de kinderen. Het laatste inspectierapport staat op de 
website van Just Kiddies.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Website 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 
 

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) 

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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De 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) 

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) 

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) 
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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) 

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) 

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) 

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) 

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) 
 

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) 
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a 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 speodig 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 de lachende Leeuwtjes 
Website : http://www.justkiddies.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
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 : 03-04-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 10-04-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-04-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 14-04-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-04-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 05-05-2014 
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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. 

 
 
 

 


