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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

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. 

 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Leiderdorp heeft op 11-06-2018 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij Kinderdagverblijf Be Happy naar aanleiding van de geconstateerde 
tekortkomingen tijdens de inspectie op 30-01-2018. 
  
Op de volgende voorwaarden was een tekortkoming geconstateerd: 
  
Domein Pedagogisch klimaat 
Pedagogisch beleid 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 

 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. 

  
Domein Veiligheid en Gezondheid 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van 
kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - 
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.  

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken 
van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang 
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze 
waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken 
als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico 
op grensoverschrijdend gedrag.  

  
Bovenstaande items voldoen tijdens het nader onderzoek aan de voorwaarden. 
  
Zie voor verdere toelichting de betreffende domeinen in het inspectierapport. 
  
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder eerder geconstateerde tekortkomingen heeft 
opgelost. De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-06-2018 

Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens de inspectie van 30-01-2018 is geconstateerd dat in het pedagogisch beleidsplan een 
aantal punten ontbraken. 
 In het pedagogisch beleidsplan werd niet concreet beschreven hoe de mentor de verkregen 

informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt. 
 Daarnaast stond er geen concrete beschrijving in het beleidsplan met betrekking tot de taken 

die beroepskrachten in opleiding en stagiaires kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 
worden begeleid. 

Op 14-06-2018 heeft houder een pedagogisch beleidsplan aangeleverd waarin bovengenoemde 
punten worden beschreven. Hiermee voldoet het pedagogisch beleidsplan aan de voorwaarden. 
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, coördinator) 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie mei 2018) 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Ten tijde van de inspectie  op 30-01-2018 was het mentorschap op kinderdagverblijf Be Happy nog 
niet ingevoerd. 
  
Op 14-06-2018 heeft houder een overzicht aangeleverd waarop de kinderen en de bijbehorende 
mentor staan vermeld. 
Daarnaast heeft houder een voorbeeld-ouderbrief aangeleverd waarmee aan ouders kenbaar wordt 
gemaakt wie de mentor van hun kind is. 
  
Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarde dat aan ieder kind een  mentor is toegewezen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, coördinator) 
 Overzicht mentorschap; 
 Ouderbrief waarin het item 'mentorschap' is opgenomen. 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens de inspectie van 30-01-2018 is geconstateerd dat in het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
een aantal punten ontbraken: 
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van 
kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - 
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken 
van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang 
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze 
waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken 
als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 

  
Het item grensoverschrijdend gedrag ontbrak in zijn geheel in het veiligheid- en gezondheidsbeleid. 
  
Op 14-06-2018 heeft houder een aangepast veiligheids- en gezondheidsbeleid toegestuurd. 
Het item grensoverschrijdend gedrag, het inperken van het risico hierop en het vier-ogenprincipe is 
beschreven in het beleid.  
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet hiermee aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder, coördinator) 
 Huisregels/groepsregels (Mei 2018) 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid Be Happy, versie mei 2018 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c 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 dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Be Happy 
Vestigingsnummer KvK : 000070586446 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Be Happy 
Adres houder : Jaap ter Haarsingel 6 
Postcode en plaats : 2353LV Leiderdorp 
KvK nummer : 70586446 
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 :  J. Tettero 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leiderdorp 
Adres : Postbus 35 
Postcode en plaats : 2350AA LEIDERDORP 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-07-2018 
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