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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 24 juni 2019 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij KDV Happy Kids 't Kasteeltje B.V. 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 KDV 
Happy Kids 't Kasteeltje B.V. volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport 
per domein verder uitgewerkt. 
 
Feiten over KDV Happy Kids 't Kasteeltje B.V. 
Kinderdagverblijf HappyKids 't Kasteeltje B.V. is gehuisvest in een sportcomplex en biedt opvang 
aan kinderen van 0-4 jaar. De locatie is geregistreerd met 101 kindplaatsen. 
 
Op Kinderdagverblijf HappyKids 't Kasteeltje wordt gewerkt met de VE methode Uk en Puk. 
 
Het kdv is onderdeel van HappyKids BV, een organisatie met verschillende locaties en 
opvangvormen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 
  
Belangrijkste bevindingen   
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 
geconstateerd. 
 
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is 
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport. 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
 
Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst. 
Ook zijn alle voorwaarden met betrekking tot voorschoolse educatie getoetst. 
 

Pedagogisch beleid 
Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. Dit bestaat uit een algemeen pedagogisch beleid en 
een locatiespecifiek werkplan. 
 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is getoetst of de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang volgens het beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

Pedagogische praktijk 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 
 
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie maakt de 
toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door 
GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het brengen van de 
kinderen, vrij spelen binnen en buiten, eet- en drinkmoment en verschoonmoment. 
 
Op kinderdagverblijf 't Kasteeltje wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende 
gewaarborgd. 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval 
zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 
uitvoering wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang. 
 
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan 
en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en 
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 
 
Praktijkvoorbeeld 
Er is een aangename sfeer op de groepen, de kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 
gemak voelen. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. Bij binnenkomst op de 
groep, worden ouder en kind begroet door de beroepskracht. Er wordt een praatje gemaakt en 
gevraagd hoe het gaat. Het kind mag zelf kiezen wat hij wil doen. De beroepskracht begeleidt 
hierin en geeft het kind een puzzel zodat het kind samen met papa aan tafel de puzzel kan maken. 
Wanneer vader weggaat, mag het kind door het raam nog even gedag zwaaien. 
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Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
 
Praktijkvoorbeeld 
De kinderen spelen buiten. Aangezien het een warme dag is staan er zwembadjes met een klein 
laagje water. De kinderen kunnen hier onder toezicht van de beroepskrachten samen in spelen. 
Voordat de kinderen naar binnen gaan, worden ze afgedroogd. 
Het eet- en drinkmoment vindt aan tafel plaats. De beroepskrachten helpen de kinderen met hun 
zitplek uitzoeken. Tijdens het eten en drinken voeren de beroepskrachten en kinderen gesprekjes. 
De beroepskracht is jarig en trakteert. Er wordt een feeststoel gepakt, een feestslinger en de 
kinderen zingen gezamenlijk liedjes voor de jarige juf. 
 
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
 
Praktijkvoorbeeld 
Een kind laat aan tafel zijn beker met water omvallen. Het water loopt van de tafel op zijn broek en 
het kind begint te huilen. De beroepskracht troost het kind, trekt zijn natte broek uit en gaat 
samen met het kind zijn broek buiten in de zon neerleggen en vertelt dat de broek zo kan drogen. 
Tijdens het drinkmoment legt de beroepskracht uit dat er veel gedronken moet worden: ‘We gaan 
eerst wat water drinken en vandaag gaan we nog veel meer water drinken omdat het erg warm 
wordt!’.  
 
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
Praktijkvoorbeeld 
Er zijn duidelijke regels, afspraken en omgangsnormen aanwezig, deze staan beschreven in het 
pedagogisch beleids- en werkplan. De beroepskrachten hanteren de regels consequent. Er wordt 
gezamenlijk opgeruimd en de beroepskrachten helpen de kinderen hierbij en stimuleren de 
kinderen. 
 

Voorschoolse educatie 
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Er wordt gewerkt met thema's aan de hand van het VE programma Uk en Puk. 
 
In het pedagogisch beleidsplan is concreet en toetsbaar beschreven: 
- de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten beschreven; 
- de wijze waarop de ontwikkeling van kinderen op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd; 
- de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 
- de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen; 
- de inrichting van een passende ruimte en de wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse 
educatie beschikbaar wordt gesteld; 
- de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 
 
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat betreft de onderdelen 
voorschoolse educatie. 
 
In de praktijk is de kenmerkende visie zichtbaar in het aanbod van de activiteiten en de inrichting 
van het lokaal. De ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling wordt gestimuleerd. Een voorbeeld hiervan zijn de thema materialen en de dagritme 
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kaarten. Ten tijde van de inspectie is het thema: 'Ik en mijn familie'. Het thema is terug te zien in 
de groepsruimtes. Een voorbeeld is dat er werkjes op de muur hangen huisdieren zoals katjes en 
hondjes die met wol beplakt zijn. Op het raam is een boom geschilderd met familiefoto's en op de 
wand hangen plaatjes van het thema. Tijdens het eet- en drinkmoment wordt er geteld. 'Hoeveel 
bekers hebben we nodig?'. Ook wordt er gevraagd wat voor kleur de bekers hebben.  
 
Ook wordt de ontwikkeling van peuters gevolgd en bij het aanbod van activiteiten wordt rekening 
gehouden met de individuele ontwikkeling van peuters. Ouders worden betrokken om de 
ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Bij ieder nieuw thema is er een ouderbijeenkomst. 
Daarnaast krijgen ouders een nieuwsbrief. 
 
Als het kind 4 jaar wordt, vindt er een warme overdracht plaats en wordt de informatie over het 
kind (met toestemming van ouders) zorgvuldig overgedragen aan de school. 
 
De houder evalueert de uitvoering van het pedagogisch beleid voorschoolse educatie jaarlijks, en 
stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 
De maximale omvang van de stamgroep is zestien kinderen en er worden dagelijks twee vaste 
beroepskrachten ingezet. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn de kwalificaties getoetst van al het op deze voorziening ingezette 
beroepskrachten VE. De beroepskrachten voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste 
niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
  
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan voor het kindercentrum op dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden in 2019 worden onderhouden. 
  
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 
 
 

Gebruikte bronnen 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website (https://www.happykids.nl/nl/locatie/kinderdagverblijf-het-kasteeltje) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
 
De voorziening kan maximaal 101 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens het 
onderzoek zijn er zes stamgroepen: 
 
De Narretjes (babygroep) 12 met 4 PM’ers Tot 1 jaar 
De Vleermuisjes (babygroep) 12 met 4 PM’ers Tot 1 jaar 
De Spookjes (dreumesgroep) 11 met 2 PM’ers 12-30 maanden 
De Muzikantjes (dreumesgroep) 11 met 2 PM’ers 12-30 maanden 
De Draakjes (peutergroep) 14 met 2 PM’ers 30-48 maanden 
De Koetsiertjes (peutergroep) 14 met 2 PM’ers 30-48 maanden 
 
Er zijn zestien vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op de 
dag van het onderzoek zijn er negen beroepskrachten aanwezig. 
 
Op de dag van het inspectiebezoek is de leidinggevende aanwezig. 
Er is één pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld.  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef. De 
steekproef is gehouden onder de personen die tijdens het  onderzoek aanwezig zijn. 
 
Alle personen uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan 
de gestelde eisen. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en heeft de houder heeft zorggedragen voor de koppeling in het personenregister 
kinderopvang. 
 

Opleidingseisen 
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 
 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang  of cao Sociaal Werk. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt voldaan aan de verhouding tussen het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroepen (de 
beroepskracht-kindratio). 
 
Uit een gesprek met de beroepskrachten en het personeelsrooster van de dag van het onderzoek 
en de dag ervoor blijkt het volgende: 
De in het pedagogisch werkplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen 
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken, komen overeen met de praktijk. 
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Uit het personeelsrooster van de dag van het onderzoek en de dag ervoor blijkt dat gedurende de 
uren dat minder beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
Er zijn meerdere (twee) pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld voor deze locatie. 
 
Het betreft een aparte functie beleidsmedewerker en coach. 
 
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet 
van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach rekening gehouden met de flexibele inzet van de 
beroepskrachten. 
 
De geplande inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coaches inzake coaching en 
beleidsvorming is schriftelijk vastgelegd. Er is een verdeling gemaakt over de locaties welke 
inzichtelijk is voor ouders en beroepskrachten. 
   
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coaches worden ingezet is het 
aannemelijk dat alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek 
worden getoetst. 
 
Uit een gesprek met enkele beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de plannen en 
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coaches. Aangegeven is dat er al coaching heeft 
plaatsgevonden. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in zes stamgroepen en deze bestaan, afhankelijk van de leeftijden, uit 
maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Website (https://www.happykids.nl/nl/locatie/kinderdagverblijf-het-kasteeltje) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 
Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke voorwaarden. 
 
Tijdens dit onderzoek is getoetst of de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
voldoet aan de nieuwe voorwaarden met betrekking tot het afwegingskader. 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Tijdens dit 
onderzoek is getoetst of er voldaan wordt aan de voorwaarden met betrekking tot het 
afwegingskader. 
 
Onderdeel van de meldcode is een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en 
de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel 
in staat stelt te beoordelen of een melding is aangewezen. 
 
In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot het 
beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voo rschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 



13 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-06-2019 
KDV Happy Kids 't Kasteeltje B.V. te Hoofddorp 

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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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 en cao Sociaal Werk. 
 

(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 
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; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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) 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 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) 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Happy Kids 't Kasteeltje B.V. 
Website : http://www.happykids.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000019275110 
Aantal kindplaatsen : 101 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

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 :  E. Broertjes 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlemmermeer 
Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130 AG HOOFDDORP 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 27-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-08-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
 
Beste lezer van dit rapport, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort te reageren. We zijn er trots op dat we al 
zoveel jaren de kwaliteit van de kinderopvang weten te waarborgen bij HappyKids 't Kasteeltje. 
Dagelijks wordt er hard gewerkt aan het behouden van de kwaliteit, maar ook aan het verder 
ontwikkelen van ons aanbod. De vruchtbare samenwerking tussen het team van pedagogisch 
medewerkers, de ouders alsmede de oudercommissie en de GGD als adviserende en 
ondersteunende partijen zullen we op deze manier voortzetten.  
 
Namens het gehele team, 
 
Jenny Kapteijn - vestigingsmanager  
 
 
 
 
 
 


