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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Naast de jaarlijkse, onaangekondigde, inspectiebezoeken vinden er ook inspectiebezoeken plaats 
op basis van een steekproef. In dat kader heeft vandaag, maandag 19 juni 2017, één van de 

toezichthouders van de afdeling Toezicht op de Kinderopvang GGD Haaglanden, een bezoek 
gebracht aan dit adres. 

  
Hierbij is gecontroleerd op de volgende kwaliteitsaspecten: 
 de beroepskracht-kind ratio (aantal aanwezige beroepskrachten in verhouding tot aantal 

aanwezige kinderen per groep), 
 de beroepskwalificaties van het aanwezige personeel, 

 hun verklaringen omtrent gedrag en 
 opvang in stamgroepen. 

 

 
Beschouwing 
 

De dagopvang maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Happy Feet. De dagopvang telt 
drie stamgroepen en biedt opvang aan maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
Tijdens dit incidentele inspectie-onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen 

geconstateerd. 
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Kinderopvang Happy Feet te 's-Gravenhage 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft 
staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening. 

  
Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie 

Systeem of personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe 
strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. 
  

De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van de beroepskrachten die vandaag werkzaam 
waren op dit kindercentrum. 
  

De beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
  

 
Passende beroepskwalificatie 
 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten die vandaag werkzaam waren bij dit 
kindercentrum zijn beoordeeld en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 

  
 
Opvang in groepen 

 
Kindercentrum Happy Feet heeft 3 stamgroepen: 
  

- Kleine Voetjes, een babygroep met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 - 2 jaar; 
- Bij de Handjes, een dreumesgroep met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 - 3 jaar 

- Bolle Buikjes, een 3+ groep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3 - 4 jaar. 
  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van het aanwezigheidsoverzicht, de inzet van het personeel en de observatie tijdens het 

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

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw en de heer Rahouani) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (19 juni 2017) 
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Kinderopvang Happy Feet te 's-Gravenhage 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)  

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)  

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 kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Kinderopvang Happy Feet te 's-Gravenhage 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Happy Feet 

Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Happy Feet 
Adres houder : Miquelstraat 50 

Postcode en plaats : 2522 KT 's-Gravenhage 
KvK nummer : 27342021 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Stassen 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 

 
Planning 

Datum inspectie : 19-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-06-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 19-07-2017 

 

 
 



 

7 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 19-06-2017 

Kinderopvang Happy Feet te 's-Gravenhage 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Houder heeft op 26 juni 2017 telefonisch aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te zullen 

maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


