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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 

Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen op het gebied van: de pedagogische praktijk en 

het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende 
personeel, de opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de 

behandeling van klachten en ouderrecht. 
  

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. 

  
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen niet voldeed, dan 

wordt dit onderdeel specifiek bij het betreffende inspectiedomein genoemd. 

  
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar het inspectie-onderzoek uit bestaan heeft. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Be Happy is een kinderdagverblijf met 24 kindplaatsen voor kinderen in de 

leeftijd van 

0 – 4 jaar. Het kinderdagverblijf is in exploitatie sinds 19 december 2016. 
  

Kinderdagverblijf Be Happy is gevestigd in een pand met meerdere gebruikers. Naast twee 
groepsruimtes, waarvan er tijdens de inspectie één in gebruik was vanwege het kindaantal, kunnen 

de kinderen gebruik maken van een gemeenschappelijke hal en een buitenspeelruimte.   
  

Kinderdagverblijf Be Happy voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden. Op de volgende 

voorwaarden is een afwijking geconstateerd: 
  

Domein Veiligheid en gezondheid 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie; 

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 

  
Domein Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat:- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling;- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden 
bij de stappen;- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;- specifieke aandacht 

voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 

Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 
  

Domein Ouderrecht 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder:- de klacht zorgvuldig onderzoekt;- de ouder zoveel mogelijk 

op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;- de klacht, rekening houdende met 

de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;- de klacht, uiterlijk zes weken na 
indiening bij de houder, wordt afgehandeld;- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed 

oordeel op de klacht verstrekt;- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele 
maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 
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Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 
  

Overleg en overreding 
* Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de volgende voorwaarde niet is opgenomen in het 

pedagogisch beleid: 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 

de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 

 
Houder heeft in het kader van overleg en overreding de tijd gekregen om het pedagogisch 

beleidsplan aan te vullen en daarna toe te sturen aan de toezichthouder. Houder heeft hier gebruik 
van gemaakt en heeft op 12 april 2017 de documenten "Pedagogisch Beleid Kinderopvang Be 

Happy 2016" en "Pedagogisch Werkplan Kinderopvang Be Happy" toegestuurd, waarin deze 

voorwaarde is opgenomen. Hiermee voldoet het betreffende domein aan de voorwaarden. 
 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

  
 

Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. 

 
 

Pedagogische praktijk 
 

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 

pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep(en). 
  

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan w aarnemingen 
tijdens de observatie. Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt 

van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 

  
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie 

geconstateerd. 
  

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van vier basiscompetenties vanuit de Wet 
Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk emotionele 

competentie, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en 

waarden. 
  

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 

raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's. Tijdens de inspectie huilt 
een baby. De beroepskracht reageert hierop: 'Ik kom hoor.' Zullen we kijken wat de grote kinderen 

aan het doen zijn? De beroepskracht neemt het kind mee op schoot en gaat bij de andere kinderen 
aan tafel zitten. 

  
Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen  

De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spel-mogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 

deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. Tijdens de inspectie lopen er een 
aantal kinderen door de groep. De beroepskracht gaat op de grond zitten in de keuken en vraagt 

de kinderen: 'Kom je koken?' Zij helpt de kinderen met komen tot spel: 'Wat zullen we koken? Wat 

moet er in de tomatensoep?'  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties (Locatiebezoek) 

 Website (www.kobehappy.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Kinderopvang Be Happy 2016) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kinderopvang Be Happy) 



 

6 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 20-03-2017 
Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Personeel en groepen 

 

  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij kinderdagverblijf Be 

Happy zijn gecontroleerd. Alle personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag 

welke voldoet aan de voorwaarden. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten werkzaam bij kinderdagverblijf Be Happy zijn 

gecontroleerd. Alle beroepskrachten beschikken over een beroepskwalificatie welke voldoet aan de 

voorwaarden. 
 

 
Opvang in groepen 

 

Kinderdagverblijf Be Happy heeft ten tijde van de inspectie één stamgroep. De groep "Blij" biedt 
opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

 
 

Beroepskracht-kindratio 
 

Op basis van observatie tijdens het inspectiebezoek, de aanwezigheidslijsten en het 

personeelsrooster heeft toezichthouder geconstateerd dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-
kindratio. 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Op kinderdagverblijf Be Happy is de voertaal Nederlands. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties (Locatiebezoek) 
 Website (www.kobehappy.nl) 

 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (December 2016 en januari 2017) 

 Presentielijsten (Inspectiedag) 

 Personeelsrooster (December 2016 en januari 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisatie veiligheid en -gezondheid zijn uitgevoerd in augustus 2016. Er is gebruik 

gemaakt van de digitale Risicomonitor. 

  
Aan de hand van deze risico-inventarisaties is een plan van aanpak veiligheid en gezondheid 

opgesteld, waarin de te nemen veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zijn beschreven. Daarnaast 
zijn er huisregels opgesteld. 

  
De risico-inventarisatie veiligheid voldoet niet aan alle voorwaarden. Het betreft: 

  

* In de risico-inventarisatie veiligheid zijn niet alle in de praktijk aanwezige veiligheidsrisico's 
opgenomen. Een voorbeeld hiervan is: 

 In de groepsruimte is een zelf, van hout en doek, gemaakte tent aanwezig. De 
veiligheidsrisico's die dit met zich meebrengt zijn niet opgenomen in de risico-inventarisatie 

veiligheid.  

* In de risico-inventarisatie veiligheid zijn een aantal maatregelen opgenomen bij 
geïnventariseerde risico's welke in de praktijk op andere wijze uitgevoerd worden. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: 
 Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er in de entree/gang een grondbox voor de baby's is 

gerealiseerd. Binnen deze grondbox is een radiator aanwezig welke niet voorzien is van een 
omkasting. De buizen zijn ook niet voorzien van beveiliging. Tijdens de inspectie waren de 

buizen en de verwarming heet. In de risico-inventarisatie veiligheid is het risico 'Kind 

verbrandt zich aan radiatoren' in de entree/gang voorzien van de maatregel: 'Radiatoren zijn 
voorzien van covers'; 

 Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er in de entree/gang een grondbox voor de baby's is 
gerealiseerd. Binnen deze grondbox is een stopcontact aanwezig, net boven de vloer, welke 

niet voorzien is van een stopcontact beveiliger. In de risico-inventarisatie veiligheid is het 

risico 'Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten' in de 
entree/gang voorzien van de maatregelen: 'Plaats kindveilige wandcontactdozen', 'Controleer 

of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is', 'Voorzie lage stopcontacten van 
stopcontactbeveiligers' en 'Controleer regelmatig of stopcontacten nog voorzien zijn van 

stopcontactbeveiligers'; 
 Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er in de entree/gang, naast de deur naar de 

buitenspeeluimte, een radiator is geplaatst welke niet voorzien is van een omkasting. De 

buizen zijn ook niet voorzien van beveiliging. Tijdens de inspectie waren de buizen en de 
verwarming heet. In de risico-inventarisatie veiligheid is het risico 'Kind verbrandt zich aan 

radiatoren' in de entree/gang voorzien van de maatregel: 'Radiatoren zijn voorzien van 
covers'. 

  

  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  
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 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

   

 

Meldcode kindermishandeling 
 

De houder heeft een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling vastgesteld. De 
volgende punten zijn niet opgenomen in de door houder toegestuurde meldcode 

kindermishandeling: 

 specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
 specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke 

gegevens. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 

elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke 

gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  

   

 
Vierogenprincipe 

 
De beroepskrachten geven aan dat zij gedurende het grootste gedeelte van de dag met z'n tweeën 

aanwezig zijn op de groep. Tijdens breng- en haalmomenten is er een beroepskracht alleen op de 

groep aanwezig. Op deze momenten kunnen ouders die hun kind komen brengen of halen op de 
groep komen. Tijdens de pauzes en op de overige momenten dat er één beroepskracht op de groep 

aanwezig is, wordt er gewerkt met een babyfoon. In de slaapkamer is een babyfoon aanwezig. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

 Interview (Beroepskracht) 
 Observaties (Locatiebezoek) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (Risico Inventarisatie 2016 Gezondheid Veiligheid) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (Risico Inventarisatie 2016 Gezondheid Veiligheid) 

 Actieplan veiligheid (Plan van aanpak kinderopvang Be Happy naar aanleiding van Risico 

Inventarisatie Veiligheid) 
 Actieplan gezondheid (Plan van aanpak kinderopvang Be Happy naar aanleiding van Risico 

Inventarisatie Gezondheid) 
 Huisregels/groepsregels (huisregels voor ouders/verzorgers n.a.v. RIE; Huisregels gezondheid 

n.a.v. RIE) 

 Meldcode kindermishandeling (Versie: juli 2013) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Kinderopvang Be Happy 2016) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kinderopvang Be Happy) 
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Accommodatie en inrichting 

 

  

 
Binnenruimte 

 
Op kinderdagverblijf Be Happy is ten tijde van de inspectie alleen groep Blij geopend. Er is een 

tweede stamgroep 'Liefde' die geopend wordt op het moment dat dit, gezien het kindaantal, nodig 

is. Daarnaast is er een gemeenschappelijke hal waar gespeeld kan worden. De oppervlakte van de 
groepsruimtes is als volgt: 

 Blij: 39,8 m²; 
 Liefde: 36,4 m²; 

 Hal: 52 m². 
  

Genoemde oppervlakten zijn voldoende groot voor het aantal kinderen dat maximaal opgevangen 

kan worden. 
 

 
Buitenspeelruimte 

 

De buitenspeelruimte heeft een oppervlakte van 85 m². Dit is voldoende groot voor de opvang van 
maximaal 24 kinderen. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties (Locatiebezoek) 

 Website (www.kobehappy.nl) 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 

  

 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders door het informatieboekje, de website, formulieren en het 

intakegesprek. 

  
De houder plaatst de inspectierapporten op de eigen website. 

 
 

Oudercommissie 
 

Houder heeft tot zes maanden na registratie de tijd om een oudercommissie en een reglement 

oudercommissie in te stellen. Omdat dit kindercentrum sinds 22 november 2016 is geregistreerd 
heeft houder nog tijd om een oudercommissie op locatieniveau in te stellen. 

 
 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 
Houder heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij de geschillencommissie. In de 

klachtenprocedure ontbreken de volgende punten: 
 De houder houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de 

behandeling;  
 De houder stelt in het oordeel een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd.  

  
De houder heeft tot 1 juni 2017 de tijd om, indien nodig, een jaarverslag klachten op te stellen en 

toe te sturen. Om deze reden wordt het indienen van het jaarverslag klachten niet beoordeeld. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

   

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

 Interview (Beroepskracht) 
 Informatiemateriaal voor ouders (Informatieboekje KO Leiderdorp; Versie: december 2016) 

 Website (www.kobehappy.nl) 
 Klachtenregeling (Klachtenregeling Kinderopvang Be Happy) 

 Pedagogisch beleid Kinderopvang Be Happy; Versie: 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 

kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 

ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 

doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 

pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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 is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment nie t ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  



 

13 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 20-03-2017 
Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 k inderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)  
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Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 

elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en 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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 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) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Be Happy 
Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Kübra Kiraç 
KvK nummer : 62766627 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. van Duin 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leiderdorp 
Adres : Postbus 35 

Postcode en plaats : 2350AA LEIDERDORP 

 
Planning 

Datum inspectie : 20-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 25-04-2017 

Zienswijze houder : 09-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 12-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze houder kindercentrum 

  
Aan: GGD inspecteur  

Betreft: conceptinspectierapport d.d. 25 april 2017 
n.a.v. inspectie bij Kinderopvang Be Happy 

  
Wij zijn erg blij met het over het algemeen, positieve inspectierapport. De beschreven 

praktijksituaties zijn zeer herkenbaar. 

Graag willen wij reageren op de constateringen zoals deze door de inspecteur zijn verwoord m.b.t. 
de volgende punten. 

  
De veiligheidsrisico`s die de tent eventueel met zich meebrengt zijn opgenomen in de risico -

inventarisatie veiligheid.  

  
Op de dag van de inspectie werden in het pand de radiatoren getest i.v.m. niet goed werkende 

radiatoren. Alle radiatoren stonden op verzoek van het onderhoudsbedrijf aan om erachter te 
komen wat het probleem zou zijn. Wij zijn deze dag extra alert geweest om de kinderen niet 

zonder toezicht naar de gang te laten gaan en de regel gehanteerd niet de baby grondbox ingaan. 
Deze radiator staat ook iedere dag uit omdat de temperatuur goed is.  

Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontact beveiliger.  

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er in de entree/gang, naast de deur naar de 
buitenspeeluimte, een radiator is geplaatst welke niet voorzien is van een omkasting, het gaat hier 

niet om een omkasting maar de buizen. Deze zijn inmiddels ook beveiligd. 
Wij zullen in de toekomst ons uiterste best blijven doen om de kwaliteit van onze kinderopvang 

hoog te houden. 

  
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  
Met vriendelijke groet, 

 
K. Kirac 

info@kobehappy.nl 

071-362 65 61 
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