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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 aangekondigd incidenteel onderzoek.

Beschouwing
Op 11 februari 2020 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een
aangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd bij BSO HappyKids TV Nieuw-Vennep in NieuwVennep.
Tijdens dit incidentele onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet Kinderopvang
getoetst die van toepassing zijn op de aanvraag tot uitbreiding naar 120 kindplaatsen.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over BSO
HappyKids TV Nieuw-Vennep volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport
per domein verder uitgewerkt.
Feiten over BSO HappyKids TV Nieuw-Vennep
BSO HappyKids TV Nieuw-Vennep is gehuisvest in de Jumphal XL op het terrein van de
tennisvereniging in Nieuw-Vennep en biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. De locatie staat
nu nog geregistreerd met 40 kindplaatsen en wil uitbreiden naar 120 kindplaatsen. Kenmerkend
aan deze locatie is dat de kinderen gebruik kunnen maken van de Jumphal (trampolinehal).
BSO HappyKids TV Nieuw-Vennep is onderdeel van HappyKids, 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 rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend met betrekking tot uitbreiding van 40 naar 120
kindplaatsen.
Gebruikte bronnen



Landelijk Register Kinderopvang
Wijzigingsformulier exploitatie (ingekomen op 5 februari 2020, ontvangen op 6 februari 2020)
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Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. Dit bestaat uit een algemeen pedagogisch beleid en
een locatie specifiek werkplan.
In verband met het uitbreidingsverzoek is de inhoud van het pedagogisch beleid op enkele
onderdelen getoetst. De houder heeft het pedagogisch beleid aangepast aan de nieuwe situatie, en
geeft in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de aangepaste werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact op 6 februari 2020)
Pedagogisch werkplan (HappyKids Buitenschoolse opvang, versie februari 2020, ontvangen op
10 februari 2020)
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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 heeft een uitbreiding aangevraagd naar 120 kindplaatsen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Na de uitbreiding van 40 naar 120 kindplaatsen zullen er 5 basisgroepen zijn waarin per groep 22
kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar in worden opgevangen.
Op de locatie zijn tijdens het jaarlijks inspectiebezoek d.d. 9 december 2019 vier vaste
beroepskrachten werkzaam.
De locatieverantwoordelijke vertelt tijdens telefonisch contact dat zij enkele mensen al in
dienst hebben indien de wijziging plaatsvindt. Ook is HappyKids in gesprek met sollicitanten voor
een verdere invulling van de vacatures.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact op 6 februari 2020)
Pedagogisch werkplan (HappyKids Buitenschoolse opvang, versie februari 2020, ontvangen op
10 februari 2020)
E-mail met overzicht namen van startende beroepskrachten en sollicitanten, ontvangen op 17
februari 2020
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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 aanpassingen m.b.t. de uitbreiding zijn doorgevoerd in het
beleid Veiligheid en Gezondheid.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft beleid opgesteld wat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de
kinderen wordt gewaarborgd. Dit beleid is schriftelijk vastgesteld.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact op 6 februari 2020)
Beleid veiligheid- en gezondheid (HappyKids BSO @ JumpXL, versie februari 2020, ontvangen
op 10 februari 2020)
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Accommodatie
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Accommodatie en inrichting’.
Er is een uitbreiding aangevraagd van 40 kindplaatsen naar 120 kindplaatsen.
Eisen aan ruimtes
HappyKids BSO TV Nieuw-Vennep is gelegen in Nieuw-Vennep, Getsewoud Noord. De BSO maakt
gebruik van de Jumphal XL. De Jumphal omvat een entreeruimte met tafels waar de kinderen
kunnen eten en drinken, een aparte ruimte waar de kinderen spelletjes kunnen spelen, kunnen
knutselen, boekje kunnen lezen etc. en ook kunnen eten en drinken (deze ruimte wordt momenteel
gebruikt voor de twee huidige groepen) en de Jumphal zelf, waar ze kunnen trampolinespringen.
Daarnaast bevat HappyKids BSO TV Nieuw-Vennep een overdekt sportveld, waar sportactiviteiten
aangeboden kunnen worden. Dit alles onder én dak is
totaal 2750 m2 groot.
De houder heeft per groep een budget vastgelegd waar spelmaterialen van aangeschaft mogen
worden. In een toelichting met betrekking tot de spelmaterialen staat beschreven dat samen met
de kinderen naar de wensen, mogelijkheden en benodigdheden wordt gekeken. Daarnaast is voor
de verschillende groepen constructiemateriaal (duplo en lego) aanwezig. Ook is een bank aanwezig
waar kinderen kunnen lezen en/of relaxen. De kinderen mogen tevens gebruik maken van de
tafeltennistafel en air hockey.
Tevens is een zeer grote buitenruimte aanwezig, met tennisbanen, grasveldje, speeltuintje etc.
BSO HappyKids TV Nieuw-Vennep is in het bezit van spelmateriaal voor buiten, zoals tennisrackets
en ballen.
Daarnaast is de houder momenteel in gesprek om een nieuwe buitenspeelplaats te realiseren. De
locatieverantwoordelijke vertelt dat zij verschillende wensen hebben om een buitenspeelplaats met
veel bewegingsmogelijkheden te creëren voor de kinderen. Een gedeelte voor de kinderen van 4
tot 7 jaar en een gedeelte met uitdaging voor de kinderen van 8 tot 12 jaar.
Binnenruimte
Er is voldoende m2 beschikbaar voor de wijziging van 40 naar 120 kindplaatsen. Voor 120
kindplaatsen moet 420 m2 aanwezig zijn, zoals hierboven beschreven staat bestaat de
binnenruimte uit 2750 m2.
Buitenspeelruimte
Er is voldoende buitenruimte voor het aantal op te vangen kinderen.
De houder heeft een plattegrond aangeleverd waarop zichtbaar is dat de buitenruimte minimaal
538 m2 beslaat. Dit is voldoende oppervlakte voor de opvang van 120 kindplaatsen.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact op 6 februari 2020)
Observatie(s) (buitenruimte, op 18 februari 2020)
Plattegrond (buitenruimte, ontvangen op 24 februari 2020)
Pedagogisch werkplan (HappyKids Buitenschoolse opvang, versie februari 2020, ontvangen op
10 februari 2020)
Luchtfoto buitenruimte met extra uitleg over toekomstplannen indeling buitenruimte,
ontvangen op 10 februari 2020
Inspectierapport d.d. 3 februari 2020
Toelichting spelmaterialen, ontvangen op 10 februari 2020
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
én basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

HappyKids BSO TV Nieuw Vennep
http://www.happykids.nl
000042268257
40

:
:
:
:
:

HappyKids Kinderopvang B.V.
Postbus 787
2130AT Hoofddorp
34154944
Ja

:
:
:
:
:

GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000GM Haarlem
023-5159500
Romy Hoogland

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Haarlemmermeer
: Postbus 250
: 2130AG HOOFDDORP

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

11-02-2020
24-02-2020
28-02-2020
03-03-2020
03-03-2020

: 03-03-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste lezer van dit rapport,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort te reageren.
Wij danken de GGD voor het rapport en het advies.
We zijn er trots op dat de pedagogisch medewerkers van BSO@JumpXL een fijne BSO weet te
realiseren waar kwalitatief goede opvang wordt geboden. Dagelijks wordt er hard gewerkt aan het
behouden van die kwaliteit, maar ook aan het verder ontwikkelen van ons aanbod. Dit is het
resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen het team van pedagogisch medewerkers en
leidinggevenden, de ouders en kinderen, en de GGD, als adviserende en ondersteunende partij.
We hopen deze samenwerking zo voort te zetten en op een mooie groei op onze BSO!
Namens HappyKids
Met vriendelijke groet,
Kirsten Woestenburg
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