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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. De oordelen zijn gebaseerd op:
- observaties;
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd;
- gesprekken met de beroepskrachten;
- gesprek met de locatiemanager;
- contact met de houder.

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.

Beschouwing
Feiten over Kinderdagverblijf De Lachende Leeuwtjes
Kinderdagverblijf de Lachende Leeuwtjes is franchisenemer van Just Kiddies. Het kinderdagverblijf 
heeft 24 kindplaatsen. De locatie is kleinschalig waardoor de huiselijkheid goed tot uiting komt. Het 
kinderdagverblijf ligt in het centrum van Berkel en Rodenrijs en beschikt over een ruime 
buitenspeelruimte.
Twee dagen per week gaan de 3+ kinderen naar een nabijgelegen basisschool waar ze 3+
activiteiten aangeboden krijgen en ook om te spelen. De kinderen kunnen op deze manier wennen 
aan de sfeer van de basisschool.

Inspectiegeschiedenis

 19-03-2015, jaarlijks onderzoek, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd;
 03-04-2014, jaarlijks onderzoek, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld:
- emotionele veiligheid
- persoonlijke competentie
- sociale competentie
- overdracht van normen en waarden

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de daarin opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen 
van de pedagogische praktijk uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt. Alle basisdoelen zijn 
beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van situaties die zich 
voordeden tijdens de observatie.

De observatie vond plaats op een dinsdagochtend tijdens een eet- en drinkmoment op beide 
groepen.

Emotionele veiligheid
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep

De baby’s staan in contact met de groep op een manier en vanaf een plaats die veiligheid biedt en 
past bij hun interesse en bevattingsvermogen.

Observatie:
De kinderen zitten aan tafel met de beroepskracht tijdens het eten en drinken. De beroepskracht 
praat met de kinderen. Een baby zit in een wipstoeltje, met een knuffeltje in de hand en kijkt naar 
de kinderen en de beroepskracht. Deze draait naar de baby, geeft een aai over haar hoofd en zegt: 
“Jij krijgt zo ook een flesje van mij”.

Sociale competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 
wederhoor’ De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen.

Observatie:
Tijdens het eet- en drinkmoment doet een kind zijn hand in het gezicht van een kind dat naast 
hem nog aan het eten is. Het kind duwt de hand van het andere kind weg. Het andere kind stopt 
even een paar seconden en gaat weer met zijn hand in het gezicht en in de haren van het kind 
naast hem. Deze keer duwt het eerste kind de hand van zich af zegt ook: “Nee”. De beroepskracht 
draait zich om en grijpt in. Beroepskracht gaat bij de kinderen zitten en spreekt hen op rustige 
toon aan: “ X, Wil je dit niet doen, Y is nog aan het eten en hij vindt het vervelend. Heb je het 
begrepen? Afgesproken?” Het kind kijkt naar de beroepskracht en knikt en zegt: “Ja”.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven.

De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee voldaan is aan de wettelijke vereisten.
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Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Contact met de houder via de telefoon en 
email.)

 Interview anderen (locatiemanager en de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties
 Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en de beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het
gedrag (VOG).
Tijdens dit onderzoek zijn de VOG's van de aanwezige beroepskrachten beoordeeld.

De door de toezichthouder beoordeelde VOG's voldoen aan de wettelijke vereisten.

Passende beroepskwalificatie

De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie.

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Opvang in groepen

Kinderdagverblijf de Lachende Leeuwtjes beschikt over 2 verticale stamgroepen.

Groepen Leeftijd Aantal kinderen Max. opvang
De Lachende Leeuwtjes 0-4 jaar 11 14

De Bolle Beren 0-4 jaar 10 10

Omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke vereisten.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen.

Groepen Leeftijd Aantal kinderen Aantal beroepskrachten
De Lachende Leeuwtjes 0-4 jaar 11 2

De Bolle Beren 0-4 jaar 10 2

De beroepskracht-kindratio voldoet op de dag van inspectie. Uit de gesprekken met de 
beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio in de periode voorafgaande aan de inspectie 
ook aan de eisen voldeed.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Contact met de houder via de telefoon en 
email.)

 Interview anderen (locatiemanager en de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
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Ouderrecht

Informatie

De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website.

Oudercommissie

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld en daarbij ook een oudercommissie 
ingesteld.

Klachten en geschillen 2016

De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de
beschreven eisen. De klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd.
De locatie is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder had in 2015 een regeling voor de behandeling van klachten van ouders en de 
oudercommissie die voldeed aan de beschreven eisen.
De locatie was aangesloten bij een externe klachtencommissie Zuid-Holandse 
centrale Klachtencommissie Kinderopvang(ZcKK) voor zowel de klachten van ouders als voor de 
klachten van de oudercommissie.

De klachtenverslagen van ouders en van oudercommissie zijn tijdig naar de GGD gezonden.

Gebruikte bronnen:
 Reglement oudercommissie
 Klachtenregeling
 Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie



8 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-03-2016
Just kiddies de lachende Leeuwtjes te BERKEL EN RODENRIJS

Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

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, 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 de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Informatie

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten 2015 en voorgaande jaren

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie.
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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De houder leeft de geheimhoudingsplicht na.
(art 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin tenminste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD.
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Just kiddies de lachende Leeuwtjes
Website : http://www.justkiddies.nl
Aantal kindplaatsen : 24
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Just Kiddies
Adres houder : Hoekeindseweg 81
Postcode en plaats : 2665KB BLEISWIJK
KvK nummer : 27314780
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond
Adres : Postbus 70014
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM
Telefoonnummer : 010 4984015
Onderzoek uitgevoerd door : O. Fernandes de Brito

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Lansingerland
Adres : Postbus 1
Postcode en plaats : 2650AA BERKEL EN RODENRIJS

Planning
Datum inspectie : 08-03-2016
Opstellen concept inspectierapport : 24-03-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 31-03-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-04-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 01-04-2016

Openbaar maken inspectierapport : 01-04-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

De houder wordt nog in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.


