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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Op 9 maart 2021 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf HappyKids Floriande in Hoofddorp.
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in
het rapport per domein verder uitgewerkt.
Covid-19
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van
een landelijke/wereldwijde uitbraak van Covid-19.
Om die reden heeft er met betrekking tot dit onderzoek geen locatiebezoek plaatsgevonden en zijn
de voorwaarden niet in de praktijk getoetst. Het onderzoek heeft zich beperkt tot een
documentenonderzoek, aangevuld met een telefonisch interview met de leidinggevende en een
beroepskracht en overige nagestuurde informatie.
De toezichthouder heeft ondermeer getoetst of de houder voldoende maatregelen heeft getroffen
om verspreiding van ziektes tegen te gaan waarbij met name gekeken is of de belangrijkste RIVMrichtlijnen wat betreft hygiëne en binnenklimaat zijn uitgevoerd. Geconstate erd wordt dat de
houder voldoende maatregelen heeft getroffen om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te
waarborgen en dat het aannemelijk is dat de maatregelen voldoende worden uitgevoerd.
Door corona gelden er mogelijk verzachtende omstandigheden. Wanneer er bij het niet naleven
van een kwaliteitseis aantoonbaar sprake is van overmacht door corona en de houder er alles aan
gedaan heeft om verantwoorde kinderopvang te bieden, heeft de toezichthouder die
omstandigheden in het rapport beschreven en het advies niet handhaven aan de gemeente
gegeven.
Feiten over Kinderdagverblijf HappyKids Floriande
Kinderdagverblijf HappyKids Floriande is sinds 1 september 2019 geregistreerd met 76
kindplaatsen. Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een pand wat grenst aan sportcomplex Koning
Willem Alexander. Op de begane grond is plek voor de vijf groepen van het kinderdagverblijf. Op
de eerste en tweede verdieping zijn de groepsruimtes van de BSO gesitueerd. Tevens is er op de
tweede verdieping een externe dansschool aanwezig.
Aan de voorzijde van het gebouw is de aangrenzende buitenruimte aangelegd, met een apart
gedeelte voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
Vragenlijst oudercommissie
De toezichthouder heeft de oudercommissie een mail gestuurd met betrekking tot ervaringen
medezeggenschap en de ervaren kwaliteit van de opvang. De reactie van de oudercommissie is
meegenomen in het onderzoek.
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Inspectiegeschiedenis
Op 21 september 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat aan
onderstaande voorwaarden niet werd voldaan:

Personeel en groepen: Inzet van ten minste de helft van het conform de beroepskrachtkindratio benodigde aantal beroepskrachten tijdens pauzetijden;

Veiligheid en gezondheid: Een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op
te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd;

Veiligheid en gezondheid: Een concrete beschrijving van de voornaamste risico's met grote
gevolgen voor de gezondheid van kinderen; en

Veiligheid en gezondheid: De aanwezigheid van ten minste én volwassene die in het bezit is
van een geldig EHBO-certificaat gedurende de dagopvang.
Tijdens het onderzoek was de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te
maken. De houder had gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling bleek dat
voldaan werd aan de gestelde voorwaarden.
Belangrijkste bevindingen
Op dit moment voldoet het kinderdagverblijf wederom niet volledig aan de tijdens dit jaarlijkse
onderzoek getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang. Tijdens het onderzoek is geconstateerd
dat de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd:

Administratie.
Een nadere toelichting staat in het inspectierapport beschreven bij de betreffende voorwaarden.
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is
ongewijzigd toegevoegd aan het rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is
Administratie
De houder is verplicht een deugdelijke administratie te hebben welke zodanig is ingericht dat op
verzoek van de toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van
bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven
voorschriften van belang zijn.
Een deugdelijke administratie is nodig om te kunnen beoordelen of er verantwoorde kinderopvang
wordt geboden, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve opvang.
De voorwaarden met betrekking tot het hebben van een deugdelijke administratie is getoetst
vanwege bevindingen tijdens het huidige onderzoek.
Personeelsroosters
Uit de ontvangen presentielijsten blijkt dat op 9 maart 2021 vanaf 9.25 uur in babygroep
'Zonnestraaltjes' zeven kinderen van 0 jaar aanwezig zijn. Voor de beroepskracht-kindratio zijn op
deze dag drie beroepskrachten nodig. In het ontvangen rooster staan twee beroepskrachten op de
groep ingeroosterd. Ook staat op het rooster vermeld dat de vestigingsmanager van 8.30 tot 17.30
uur op groep 'Zonnestraaltjes' is ingezet (zonder pauze).
Op 16 maart 2021 heeft de toezichthouder contact opgenomen met de locatie. Uit het telefonisch
gesprek met een beroepskracht blijkt dat het rooster van 8 en 9 maart niet in overeenstemming is
met de praktijk.
Daarnaast vertelt de beroepskracht dat de vestigingsmanager enkel bij nood, tijdens pauzes en/of
spitsmomenten helpt op de babygroep en dat de vestigingsmanager de afgelopen weken niet
volledige dagen op de groep heeft gestaan. Deze informatie is tegenstrijdig met de informatie zoals
op het personeelsrooster is vermeld.
In de ontvangen roosters staat de vestigingsmanager in de periode van 15 februari tot en met 9
maart 2021 (drie weken) op 23 februari en 2 en op 3 maart 2021 voor een volledige dag ingepland
op groep 'Zonnestraaltjes'.
De toezichthouder heeft telefonisch (d.d. 18 maart 2021) contact opgenomen met de operationeel
manager om bovenstaande constateringen te bespreken.
De operationeel manager bevestigt dat het toegestuurde rooster niet in overeenstemming is met
de praktijk. Zie voor een nadere toelichting de beschrijving bij de voorwaarde ‘aantal
beroepskrachten’.
De bovenstaande constateringen zijn voorbeelden en daarmee niet limitatief.
Conclusie
Bovenstaande beschrijvingen tonen aan dat de administratie die de houder voert, niet te allen tijde
overeenkomstig de praktijk is en onvoldoende accuraat met als gevolg dat de voorwaarde met
betrekking tot de verhouding tussen het aantal kinderen dat opgevangen wordt en de inzet van de
beroepskrachten, onvoldoende inzichtelijk is. De houder kan onvoldoende aantonen dat er sprake
is van het bieden van verantwoorde kinderopvang overeenkomstig de gestelde wet en regelgeving.

5 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-03-2021
HappyKids Floriande te Hoofddorp

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1,
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang )

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Op 9 maart 2021 (vestigingsmanager) en 18
maart 2021 (operationeel manager))
Interview (beroepskrachten op 16 maart 2021)
Presentielijsten (ontvangen op 9 maart 2021)
Personeelsrooster (ontvangen op 9 maart 2021)
Pedagogisch werkplan (Vestiging specifieke informatie (werkplan) KDV Floriande februari 2021,
ontvangen op 9 maart 2021)
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Pedagogisch klimaat
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen
pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan.
Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld.
Vanwege corona is er geen locatiebezoek geweest. De pedagogische praktijk is niet getoetst. Er
kon dus niet beoordeeld worden of het beleid is uitgevoerd.
In een telefonisch interview met de vestigingsmanager en twee beroepskrachten is gesproken
over:

Maatregelen rondom corona;

Taakverdelingen op een groep;

Inzet pedagogisch coach;

Beroepskracht-kindratio;

(Verschoon-)hygiëne;

Inzet EHBO-gecertificeerd personeel; en

Oudercontact.
Gebruikte bronnen






Interview (beroepskrachten op 16 maart 2021)
Interview locatieverantwoordelijke
Website
Personeelsrooster (ontvangen op 9 maart 2021)
Pedagogisch werkplan (Vestiging specifieke informatie (werkplan) KDV Floriande februari 2021,
ontvangen op 9 maart 2021)
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Personeel en groepen
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en
voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder.
Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn op de dag van de
inspectie.
Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige inspectiebezoek d.d. 21
september 2020 getoetst alsmede de pedagogisch beleidsmedewerker die
coachingswerkzaamheden verricht.
Opleidingseisen
Beroepskwalificatie
De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn op de dag van de
inspectie. Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige
inspectiebezoek d.d. 21 september 2020, getoetst.
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
De persoon die als pedagogisch coach wordt ingezet beschikt over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Personeelsroosters
Op 16 maart 2021 heeft de toezichthouder contact opgenomen met de locatie om vragen omtrent
het personeelsrooster te stellen.
Onderstaande beschrijvingen tonen aan dat de administratie die de houder voert, niet te allen tijde
overeenkomstig de praktijk is en onvoldoende accuraat met als gevolg dat de voorwaarde met
betrekking tot de verhouding tussen het aantal kinderen dat opgevangen wordt en de inzet van de
beroepskrachten, onvoldoende inzichtelijk is.
Voorbeeld 1
Een beroepskracht vertelt tijdens het gesprek met wie zij op 8 en 9 maart 2021 heeft gewerkt en
hoe de pauzes op groep ‘Zonnestraaltjes’ zijn ingedeeld.
Uit het gesprek blijkt dat zij op 8 maart 2021 met een andere beroepskracht, dan vermeld op het
rooster, heeft gewerkt.
Ter illustratie: Op het aangeleverde rooster staan op 8 maart 2021 op babygroep ‘Zonnestraaltjes’
beroepskracht A en B ingepland en staat bij beroepskracht C ‘vrij’ genoteerd.
Beroepskracht A vertelt tijdens het gesprek echter dat zij met beroepskracht C heeft gewerkt.
Voorbeeld 2
Uit de ontvangen presentielijsten blijkt dat op 9 maart 2021 vanaf 9.25 uur in babygroep
'Zonnestraaltjes' zeven kinderen van 0 jaar aanwezig zijn. Voor de beroepskracht-kindratio zijn op
deze dag drie beroepskrachten nodig. In het ontvangen rooster staan twee beroepskrachten op de
groep ingeroosterd. Ook staat op het rooster dat de vestigingsmanager van 8.30 tot 17.30 uur op
groep 'Zonnestraaltjes' is ingezet (zonder pauze).
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Tijdens het telefonisch (d.d. 16 maart 2021) gesprek vertelt een beroepskracht dat de
vestigingsmanager op 9 maart 2021 niet als beroepskracht is ingezet op de groep en dat een
beroepskracht van dreumesgroep 'Krabbetjes' die dag heeft gewerkt op babygroep
'Zonnestraaltjes'.
Daarnaast vertelt de beroepskracht dat de vestigingsmanager enkel bij nood, tijdens pauzes en/of
spitsmomenten helpt op de babygroep en dat de vestigingsmanager de afgelopen weken niet
volledige dagen op de groep heeft gestaan.
In de ontvangen roosters staat de vestigingsmanager in de periode van 15 februari tot en met 9
maart 2021 (drie weken) op 23 februari en 2 en op 3 maart 2021 voor een volledige dag ingepland
op groep 'Zonnestraaltjes'.
De toezichthouder heeft telefonisch contact opgenomen met de operationeel manager om
bovenstaande constateringen te bespreken.
De operationeel manager vertelt tijdens het gesprek (d.d. 18 maart 2021) dat de
vestigingsmanager op 9 maart 2021 niet op babygroep 'Zonnestraaltjes' is ingezet, maar op
dreumesgroep 'Krabbetjes' en dat een beroepskracht van de dreumesgroep is ingezet op de
babygroep. Deze wijziging in het rooster is echter niet zichtbaar op het rooster.
De operationeel manager vertelt dat de vestigingsmanager op groep 'Krabbetjes' werkzaam was
omdat zij meerdere telefoontjes verwachtte. Daarnaast vertelt de operationeel manager dat het
rooster zo spoedig mogelijk naar de toezichthouder is verstuurd en dat daarom de
vestigingsmanager niet had gecontroleerd of het rooster correct was.
De bovenstaande constateringen zijn voorbeelden en daarmee niet limitatief.
Conclusie
Bovenstaande beschrijvingen tonen aan dat de administratie die de houder voert, niet te allen tijde
overeenkomstig de praktijk is en onvoldoende accuraat met als gevolg dat de voorwaarde met
betrekking tot de verhouding tussen het aantal kinderen dat opgevangen wordt en de inzet van de
beroepskrachten, onvoldoende inzichtelijk is. De houder kan onvoldoende aantonen dat er sprake
is van het bieden van verantwoorde kinderopvang overeenkomstig de gestelde wet en regelgeving
waardoor niet beoordeeld kan worden of er voldoende beroepskrachten zijn ingezet
overeenkomstig de leeftijd en het aantal kinderen. In het item ‘administratie’ zijn bovenstaande
constateringen als tekortkoming gerapporteerd.
Opgemerkt dient te worden dat de toezichthouder op 9 maart de locatie voorafgaand het digitale
inspectiebezoek heeft gebeld om de vestigingsmanager te informeren over het inspectie
onderzoek. Op dat moment kon de vestigingsmanager niet aan de telefoon komen omdat zij een
rondleiding had. Als een beroepskracht op de groep staat ingeroosterd, dienen er kindgebonden
taken uitgevoerd te worden. Dat geldt ook voor de vestigingsmanager als zij ingeroosterd is als
beroepkracht om aan de beroepskracht-kindratio te kunnen voldoen. Indien de vestigingsmanager
werkzaam was op groep 'Zonnestraaltjes' of op groep 'Krabbetjes' dan vallen een rondleiding en
telefoongesprekken voor rondleidingen niet onder kindgebonden taken. Dit is besproken met de
operationeel manager.
Inzet van beroepskrachten in opleiding, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en/of stagiairs
Er worden in de onderzoeksperiode geen beroepskrachten in opleiding, pedagogisch medewerkers
in ontwikkeling (PMio) en/of stagiairs ingezet op de locatie.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in drie stamgroepen:

In groep 1 Zonnestraaltjes worden maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van zes weken tot
14 maanden opgevangen;
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In groep 2 Krabbetjes worden maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 12 tot 30 maanden
opgevangen; en

In groep 4 Vliegers worden maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 30 tot 48 maanden
opgevangen.
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. Er wordt
voldaan aan de maximale groepsgrootte en elk kind wordt opgevangen in een vaste stamgroep.
Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Op 9 maart 2021 (vestigingsmanager) en 18
maart 2021 (operationeel manager))
Interview (beroepskrachten op 16 maart 2021)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (ontvangen op 9 maart 2021)
Presentielijsten (ontvangen op 9 maart 2021)
Personeelsrooster (ontvangen op 9 maart 2021)
Pedagogisch werkplan (Vestiging specifieke informatie (werkplan) KDV Floriande februari 2021,
ontvangen op 9 maart 2021)
Inspectierapport d.d. 21 september 2020
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Veiligheid en gezondheid
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 september 2020 was geconstateerd dat de volgende
voorwaarden onvoldoende werden nageleefd:

Veiligheid en gezondheid: Een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op
te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd;

Veiligheid en gezondheid: Een concrete beschrijving van de voornaamste risico's met grote
gevolgen voor de gezondheid van kinderen; en

Veiligheid en gezondheid: De aanwezigheid van ten minste én volwassene die in het bezit is
van een geldig EHBO-certificaat gedurende de dagopvang.
Tijdens het onderzoek bleek dat de kraan in de groepsruimte werd gebruikt voor zowel het vullen
van babyflessen als het wassen van handen na het verschonen van luiers.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid stond een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt. Echter mistte een
concrete beschrijving van bovenstaand risico met de daarbij horende maatregelen indien het risico
zich zou verwezenlijken.
De houder was de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. Hier had de houder
gebruik van gemaakt.
De houder gebruikt de aanwezige kraan in de groepsruimte niet meer voor consumptie en had
deze aangepaste werkwijze beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, deze werkwijze
was ook in de groepsruimte zichtbaar gemaakt en besproken met het team. Daarnaast was het
aangepaste beleid voorgelegd aan de oudercommissie.
Na herbeoordeling bleek dat voldaan werd aan de gestelde voorwaarde.
Huidig onderzoek
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van
de uitbraak van Covid-19.
Om die reden heeft er met betrekking tot dit onderzoek geen locatiebezoek plaatsgevonden en zijn
de voorwaarden niet in de praktijk getoetst. Het onderzoek heeft zich beperkt tot een
documentenonderzoek, aangevuld met een telefonisch interview met de leidinggevende en twee
beroepskrachten.
Veiligheid- en gezondheidsbeleid en de uitvoering
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat de beroepskrachten werken conform dezelfde
afspraken die zijn opgestuurd naar aanleiding van het herstelaanbod tijdens het jaarlijks
inspectiebezoek d.d. 21 september 2020. De kraan in de groepsruimte wordt enkel voor het
wassen van handen gebruikt. 's Ochtends worden kannen met water en flesjes voor de baby's in de
keuken gevuld. Daarnaast hangt bij de kraan in de groepsruimte een bordje waarop staat
aangegeven dat de kraan enkel voor het verschonen van handen gebruikt kan worden.
Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de beroepskrachten voldoende handelen conform de
werkafspraken zoals beschreven staan in het veiligheids- en gezondheidsbeleid van HappyKids KDV
Floriande en daarmee voldoende uitvoering geven aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
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EHBO
Uit de steekproef van de periode van 15 februari tot en met 9 maart 2021 blijkt dat gedurende de
dagopvang te allen tijde ten minste én volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze
kwalificatie gestelde nadere regels.
Gebruikte bronnen








Interview (beroepskrachten op 16 maart 2021)
EHBO-certificaten (ontvangen op 9 maart 2021)
Protocollen (ontvangen op 11 maart 2021)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderdagverblijf Floriande, versie oktober 2020, ontvangen
op 9 maart 2021)
Personeelsrooster (ontvangen op 9 maart 2021)
Pedagogisch werkplan (Vestiging specifieke informatie (werkplan) KDV Floriande februari 2021,
ontvangen op 9 maart 2021)
Inspectierapport d.d. 21 september 2020
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Administratie
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1,
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.
De administratie bevat de volgende gegevens:
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam,
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften;
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang;
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58
van de wet;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang )
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in én
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 )
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste én volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: HappyKids Floriande

Website

: http://www.happyKids.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000043577113

Aantal kindplaatsen

: 76

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: HappyKids Kinderopvang B.V.

Adres houder

: Postbus 787

Postcode en plaats

: 2130 AT Hoofddorp

KvK nummer

: 34154944

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Kennemerland

Adres

: Postbus 5514

Postcode en plaats

: 2000 GM Haarlem

Telefoonnummer

: 023-5159500

Onderzoek uitgevoerd door

: R. Hoogland

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Haarlemmermeer

Adres

: Postbus 250

Postcode en plaats

: 2130 AG HOOFDDORP

Planning
Datum inspectie

: 09-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 25-03-2021

Vaststelling inspectierapport

: 08-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 16-04-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Aan de lezer van dit rapport,
HappyKids hecht grote waarde aan de kwaliteit van de opvang. Het is een tijd waarin door corona
iedere dag een uitdaging is omdat er medewerkers uitvallen door testen en ziekteverzuim. Een tijd
waarin ouders de locatie niet mogen betreden bij het brengen en halen, en de communicatie dus
anders moet verlopen. In deze uitdagende tijd doen wij iedere dag onze uiterste best om de
kwaliteit van de opvang hoog te houden, zoals u van ons mag verwachten. Ons inziens slagen wij
daar meer dan goed in en we zijn trots op onze medewerkers, die flexibel zijn en bereid om langer
en vaker te werken en ook om dat op soms zeer korte termijn te doen.
Wij betreuren het dan ook dat ondanks deze inspanningen er toch een situatie was die de
inspecteur heeft gemeend te moeten afkeuren, waarin de locatiemanager die ingeroosterd stond op
de groep, buiten de groepsruimte een ouder informatie aan het verschaffen was, zodat de kinderen
van de groep niet gestoord zouden worden door het gesprek. Wij leggen ons neer bij dit oordeel en
vertrouwen erop dat onze ouders de inspanningen en de algehele kwaliteit weten te waarderen,
zoals ook blijkt uit de terugkoppelingen die wij krijgen.
Met vriendelijke groeten,
HappyKids kinderopvang
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