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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. 
De gemeente Ede heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek eerder 
dit jaar 06-06-2019. 

 
Op 28-08-2019 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek uitgevoerd bij De Jottum! 
Club (BSO), Mondrianstraat 18, Ede.  Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan 
tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
 

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) Jottum! Club, Mondriaanstraat 18, onderdeel van 
Kinderopvangorganisatie Jottum! is samen met kinderdagverblijf Jottum!, gehuisvest in een 
gebouw in Ede. De BSO biedt opvang aan maximaal 53 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot en 
met twaalf jaar. 
  
Onderzoeksgeschiedenis 
 2017 jaarlijks onderzoek: Er werd hierbij voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

 2018 jaarlijks onderzoek: Na herstelaanbod op de domeinen 'pedagogisch klimaat' en 
'personeel en groepen', werd aan de onderzochte voorwaarden voldaan. 

 2019 jaarlijks onderzoek: Er werd niet aan de onderzochte voorwaarden voldaan in het domein 
'personeel en groepen'. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De twee aanwezige 

beroepskrachten hebben de toezichthouder van veel van de benodigde informatie voorzien, de 
volgende dag zijn per mail de overige stukken toegezonden. De inspectie vond plaats nog vóórdat 

de nieuwe werkwijze in is gegaan. Alle activiteiten voorafgaand aan de daadwerkelijke startdatum 
van 03-09-2019, hebben betrekking gehad op het omvormen van het beleid, het informeren en 
instrueren van de beroepskrachten, en het informeren van ouders en kinderen. Zie voor verdere 
toelichtingen elders in dit rapport. 

  
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle onderzochte voorwaarden. 
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De houder heeft diverse inspanningen geleverd, om met ingang van 03-09-2019 geheel aan alle 
voorwaarden te kunnen voldoen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder heeft de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het 
aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen(beroepskracht-kindratio) bepaald op grond van tabel 
1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels. Op de dag van het 

onderzoek waren er 7 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht aanwezig op de groep. De 
beroepskracht-kindratio is hiermee in orde. 
 
Er is op de dag van het onderzoek echter niet geregistreerd welke kinderen tot de verschillende 

basisgroepen behoorden en onduidelijk is welke beroepskrachten gekoppeld waren aan elke 
afzonderlijke groep, zodat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep niet te beoordelen valt. Tevens is het op deze 
manier niet te achterhalen of op deze dag groepen zijn samengevoegd, wat volgens de 
beroepskracht wel het geval was. 
 

Groep Aantal kinderen Aantal beroepskrachten 

Rood  ? ? 

Wit  ? ? 

Blauw  ? ? 

 
Echter, de houder heeft zich voldoende ingespannen om met ingang van 03-09-2019 te starten 
met een geheel nieuwe werkwijze ten aanzien van het werken met basisgroepen. 

Hierover zijn de beroepskrachten geïnformeerd en gehoord voor input, ouders zijn geïnformeerd en 
hebben hun akkoord gegeven op de vernieuwde toestemmingsverklaring voor het samenvoegen 

van groepen, het pedagogisch beleid/ werkplan is aangepast en de kinderen krijgen uitleg op 3 
september, tot slot. 
 
Zo zullen kinderen m.i.v. 3 september zelf hun aanwezigheid kunnen registreren op een bord bij de 
'saptafel', en direct kunnen zien bij welke groep zij horen. Op foto's is te zien welke beroepskracht 
er aan hun groep is gekoppeld. De groepssamenstelling is veranderd voor meer continuïteit, en de 

dagstructuur is gewijzigd. De 'theetante' vangt de kinderen uit de verschillende groepen op uit 
school, elke groep komt samen in hun eigen basisgroep waarna uiteen gegaan wordt voor het doen 
van activiteiten. Om 15.45u wordt de dag geëvalueerd in de eigen basisgroep. 
Zie voor verdere toelichting de diverse bronnen die zijn geraadpleegd. 
 
Conclusie 
De houder heeft zich voldoende ingespannen om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Tijdens 

het jaarlijks onderzoek in 2020 wordt beoordeeld of deze nieuwe werkwijze in theorie, met de 
praktijk overeenkomt en of aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (aandachtsfunctionaris 'activiteiten', Josine.) 
 Interview (beroepskracht) 

 Toestemmingsformulier(en) (samenvoegen groepen) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Presentielijsten 
 Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Jottum! Club 
Website : http://www.jottumkinderdagverblijf.nl 
Aantal kindplaatsen : 53 
 

Gegevens houder 
Naam houder : George Brown B.V. 
Adres houder : Keetmolenweg 37 
Postcode en plaats : 6711PH Ede 
KvK nummer : 09130521 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Inge van Rooijen 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 28-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-09-2019 
 

 
 
 
 
 


