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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Het nader onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Albrandswaard uitgevoerd na een 
aanwijzing die met kenmerk 28361 op 11 september 2018 naar de houder gestuurd is. 
 

Het onderzoek heeft zich gericht op de domeinen: 
• Pedagogisch klimaat, item pedagogische praktijk. 
• Veiligheid en gezondheid, item veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Het oordeel is gebaseerd op: 
• gesprek met een aanwezige beroepskracht; 
• observatie; 

• documenten die zijn nagestuurd. 
 
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 

zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 
Beschouwing 
Feiten over kinderdagverblijf Ghijs 

Kinderdagverblijf Ghijs maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Peuterwerk 
Albrandswaard. De organisatie heeft meerdere peuteropvanglocaties in de gemeente 
Albrandswaard. Het kinderdagverblijf is op 6 dagdelen geopend en biedt 16 kindplaatsen.  
 
Het kinderdagverblijf is noodgedwongen per 8 januari 2018 verhuisd naar de dependance van de 
Julianaschool aan de Sportlaan 1 in Rhoon. Er heeft in de zomervakantie een verbouwing 
plaatsgevonden aan de binnen- en de buitenruimte van de locatie. 

 
Inspectiegeschiedenis 
17 mei 2018: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 
'Pedagogisch klimaat', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Accomodatie'. 
15 januari 2018: incidenteel onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
Overige jaarlijkse onderzoeken hebben plaatsgevonden op de locatie aan de Molendijk. Daar zijn in 

2017 en 2016 tijdens de onderzoeken geen overtredingen geconstateerd. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de overtredingen op de domeinen 'pedagogisch 
klimaat' en 'veiligheid en gezondheid' zijn opgeheven. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 17 mei 2018 is geconstateerd dat er sinds januari 2018 niet 
werd buitengespeeld. Er was op dat moment nog geen volledige omheining geplaatst, er waren 
mogelijkheden om onder de bosjes door te kruipen en ook is het buitenzwembad in de 
buurt. Hierdoor vond de houder de veiligheidsrisico's te groot en kon de fisieke veiligheid van de 

kinderen niet worden gewaarborgd. De houder gaf tijdens dit onderzoek aan dat het hekwerk op 1 
juni 2018 zal worden geplaatst. 

 
Voortgang huidige inspectie 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen opvoedingsdoelen (Prof. Riksen-Walraven) en indicatoren. De teksten van de 

gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
 
De observatie heeft plaats gevonden tijdens het kringmoment en het buitenspelen. 
 
Persoonlijke competentie 
Indicator: kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 

 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 
in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station). 

 

Observatie: 
Inmiddels is het hekwerk geplaatst en wordt er door de kinderen weer dagelijks buiten gespeeld. 
Het buitenspelen is ook opgenomen in de dagplanning en wordt in de groepsruimte weergegeven 
op de dagritmekaarten die met de kinderen worden doorgesproken. De kinderen maken buiten 
gebruik van los spelmateriaal zoals, fietsen, loopfietsjes, stoepkrijt en een verrijdbare zandbak. 
 
Er wordt weer voldaan aan de voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Aanwezige beroepskracht) 
• Observatie(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 17 mei 2018 is geconstateerd dat in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid een concrete beschrijving ontbreekt van hoe het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor belanghebbenden. 
 
Voortgang huidige inspectie 
Er is een concrete beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid toegevoegd over hoe het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk wordt gemaakt voor belanghebbenden. 

 
Er wordt weer voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (Aanwezige beroepskracht) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Ghijs 

Website : http://www.peuterwerk-albrandswaard.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterwerk Albrandswaard 
Adres houder : Forum 112 
Postcode en plaats : 3176TC Poortugaal 

Website : www.peuterwerk-albrandswaard.nl 
KvK nummer : 41134595 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

Onderzoek uitgevoerd door :  S.E. van Wijngaarden 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Albrandswaard 

Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3160GA RHOON 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-03-2019 
 
 
 
 

 
 

 

 


