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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. 
Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd omdat klachten zijn binnengekomen bij de GGD dat bij deze 
locatie mogelijk sprake is van overtreding van de Wet kinderopvang. Tijdens dit onderzoek is 
gericht gekeken naar de onderdelen die in de klachten zijn genoemd. 
  
 

 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf Happy Feet maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Happy Feet en biedt 
opvang aan maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die in drie stamgroepen worden 
opgevangen. 
 
Inspectieverloop: 
De toezichthouder heeft gesprekken met de houder en met de aanwezige beroepskrachten. 
Er vindt een observatie plaats en de toezichthouder krijgt inzage in de roosters, de stamgroep-
lijsten en de aanwezigheidslijsten van de kinderen. 
De sfeer op de stamgroepen is ontspannen. 
 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
Op de onderzochte items zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 
  
Aantal beroepskrachten 
 
Inleiding 
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 
aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 
kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal per groep ingezet moeten worden.  
Indien niet wordt afgeweken van de BKR én slechts één beroepskracht werkzaam is, dan dient een 
achterwachtregeling in geval van calamiteiten vastgesteld te zijn.   
 
 
Beoordeling door toezichthouder  
 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie constateert 
toezichthouder dat is voldaan aan de BKR. 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Inleiding 
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme. 
Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het 
kind voorop te stellen. 
 
Groepsindeling 
Ieder kind dient ingedeeld  te zijn in een vaste stamgroep. 
 
Mentorschap 
Naast de indeling in een vaste stamgroep dient aan ieder kind een mentor toegewezen te zijn. 
 
Beoordeling door toezichthouder 
Kindercentrum Happy feet heeft drie stamgroepen. 
 Groep kleine voetjes biedt opvang aan maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. 
 Groep bijdehandjes biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar. 
 Groep bolle buikjes biedt opvang aan maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar. 
Alle kinderen zijn ingedeeld in één van deze groepen. 
 
Toezichthouder heeft deze kwaliteitseisen beoordeeld door hierover in gesprek te gaan met houder 
en beroepskrachten en op basis van het personeelsrooster, stamgroep-lijsten en 
aanwezigheidslijsten.  
 
Op deze locatie wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder en aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Plaatsingsoverzicht 
 Presentielijsten (maart en april 2019) 
 Personeelsrooster (maart en april 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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. Stassen 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-04-2019 
Zienswijze houder : 16-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 16-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 07-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte heer/mevrouw, 
Nav rapport hebben is reactie niet nodig. 
Rapport is akkoord 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bellen dan wel mailen. Hopend u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
 
Dhr. R. Rahouani   
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