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Kinderopvang Poppejans te Groningen 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het laatste onderzoek (d.d. 13 maart 2018) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente Groningen heeft de toezichthouder kinderopvang een 
nader onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
Dit nader onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen.  
 
Aanleiding voor dit onderzoek zijn tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens de jaarlijkse ggd-
inspectie. Deze is uitgevoerd  op 13 maart 2018.  Er waren tekortkomingen geconstateerd in de 
domeinen 'pedagogisch klimaat' en 'veiligheid en gezondheid.' 
  
  
Het nader onderzoek betreft een onderzoek op documenten. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
houder deze documenten, in voldoende mate, heeft aangepast. De tekortkomingen zijn dan ook 
opgelost. 
  
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvang Poppejans te Groningen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen m.b.t. het domein 'pedagogisch klimaat'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens het reguliere onderzoek van 13 maart jl. is gebleken dat in het pedagogisch beleid van bso 
Poppejans de volgende items onvoldoende stonden beschreven: 
  
 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de   werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de houder het pedagogische beleidsplan, in voldoende 
mate, heeft aangepast. 
  
De tekortkomingen zijn dan ook opgelost en er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke 
voorwaarden. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogische beleidsplan buitenschoolse opvang mei 2018) 
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Kinderopvang Poppejans te Groningen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen m.b.t. het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het reguliere onderzoek van 13 maart jl.is gebleken dat in het beleid Veiligheid en 
Gezondheid van bso Poppejans het volgende item onvoldoende stond beschreven: 
  
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder 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. 

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de houder het beleidsplan Veiligheid en 
Gezondheid, in voldoende mate, heeft aangepast. 
  
De tekortkoming is dan ook opgelost en er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Poppejans 2018. 
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Kinderopvang Poppejans te Groningen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Kinderopvang Poppejans te Groningen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Poppejans 
Website : http://www.kinderopvang-poppejans.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Jeanet Tjoelker 
Website : www.thuishuis.info 
KvK nummer : 02073800 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  Gerdy Engelsman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB GRONINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2018 
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