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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 
waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 

Beschouwing 
De houder van KDV Jip & Janneke heeft bij de gemeente Tilburg aangegeven geregistreerd te 
willen worden als VVE locatie. 
De toezichthouder voert op 12 november 2019 een onderzoek uit. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de locatie van het kinderdagverblijf. De toezichthouder 
heeft gesprekken gevoerd met de directeur, de coach en een van de beroepskrachten. 
Tevens zijn er een aantal documenten ingezien en is de groepsruimte bekeken. 
 
Op basis van bovenstaande informatie adviseert de toezichthouder om kinderdagverblijf Jip & 
Janneke op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang als VVE locatie. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
De houder van KDV Jip & Janneke heeft bij de gemeente Tilburg aangegeven op deze locatie te 
willen starten met VVE. 
 
De toezichthouder voert op 12 november 2019 een onderzoek uit op locatie en vraagt een aantal 
documenten op. 

Voorschoolse educatie 

De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse 
educatie. In het pedagogisch beleidsplan wordt ook verwezen naar het borgdocument VE. 
In het pedagogisch beleidsplan zijn de volgende onderdelen voldoende uitgewerkt: 
 
 kenmerkende visie; 
 stimuleren van de ontwikkeling; 
 volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod; 
 ouderbetrokkenheid 
 inrichting ruimte en passend materiaal; 
 doorgaande lijn basisschool. 
 

Onderdeel Uitvoering praktijk 

Kenmerkende visie Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot 
mondige, zelfstandige en onafhankelijke mensen met een eigen 
persoonlijkheid. 
 

Stimuleren van de 
ontwikkeling 

Het kindercentrum biedt voorschoolse educatie aan volgens de 
methode van Startblokken. 
Tijdens het onderzoek wordt gewerkt met het thema "ik ben 
ziek". 
 

Volgen van de ontwikkeling en 
afstemming aanbod 

De kinderen worden gevolgd middels het kind-volgsysteem Kijk. 
Observaties vinden 2 keer per jaar plaats. 
Indien nodig wordt het aanbod afgestemd op het kind. 
Er vinden kindbesprekingen plaats. 
 

Ouderbetrokkenheid Ouders worden betrokken d.m.v. 
Themabrief, infobord hal, digitale systeem Konnect, halen en 
brengen van de kinderen en tijdens de jaarlijkse 10-
minutengesprekken met de ouders. 
 

Inrichting ruimte en passend 
materiaal 

De inrichting van de ruimte sluit aan bij de methode 
Startblokken. 
Er zijn bijvoorbeeld; diverse speelhoeken, werkjes met het 
thema, thema tafel , woordkaarten. 
Daarnaast zijn er voldoende boekjes aanwezig. 

Doorgaande lijn basisschool Er vindt een  overdracht plaats van het kinderdagverblijf naar de 
basisschool. 
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Aanbod en methode 
Er wordt tenminste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of ten minste 10 uur per week 
voorschoolse educatie aangeboden. Op de volgend groep wordt gewerkt met voorschoolse 
educatie: 
 
 peutergroep Fluitekruid. 
 
Op iedere groep zijn maximaal 16 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 
 
Kwalificatie-eisen beroepskrachten 
Er worden vaste beroepskrachten ingezet op de peutergroep. 
Twee van de 5 vaste beroepskrachten die worden ingezet zijn in het bezit van een getuigschrift 
voor het bieden van voorschoolse educatie. 
De drie andere beroepskrachten die worden ingezet volgen op het moment van inspectie de 
opleiding. De houder heeft aangetoond dat de 3 beroepskrachten zijn ingeschreven voor scholing. 
Deze beroepskrachten worden altijd ingezet naast een VE gecertificeerde beroepskracht. 
 
Daarbij hebben de vaste beroepskrachten aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste 
niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
Op het kinderdagverblijf zijn meerdere beroepskrachten in het bezit van een VE certificaat, deze 
beroepskrachten kunnen in geval van calamiteiten ingezet worden op de peutergroep. 
De houder kan aantonen dat er ieder dagdeel 1 beroepskracht aanwezig is met een VE certificaat. 
 
Opleidingsplan voorschoolse educatie 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2019, waarin wordt beschreven op 
welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van voorschoolse 
educatie wordt onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op: 
 
 het werken met het voorschoolse educatie programma; 
 het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel); 
 het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod; 
 ouderbetrokkenheid; 
 de doorgaande lijn met de basisschool. 
 
Of de uitvoering jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld zal bij een volgende inspectie worden 
beoordeeld. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dag van inspectie) 
 Interview (pedagogisch coach dag van inspectie) 
 Observatie(s) (peutergroep) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Nieuwsbrieven (themabrief VE) 
 Personeelsrooster (week 45) 
 Pedagogisch beleidsplan (2019) 
 Pedagogisch werkplan (2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2019) 
borgdocument VE september 2019  
inschrijving scholing VE  
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

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; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Jip & Janneke 
Website : http://www.sterrekinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815286 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KC Jip en Janneke B.V. 
Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841572 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  A van Lokven 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 27-11-2019 
Zienswijze houder : 06-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 06-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

  
Ik ben blij dat je dat we nu echt kunnen starten met voorschoolse educatie en heb alle vertrouwen 
in ons team dat dit goed gaat lopen. 
  
Dieta Jetzes 
Directeur Jip en Janneke 
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