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Just kiddies de lachende Leeuwtjes te Berkel en Rodenrijs 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Dit betreft het nader onderzoek naar aanleiding van de aanwijzing met Kenmerk U17.06772 dd. 6 
juni 2017. 
  
Het onderzoek heeft zich gericht op het domein 'Personeel en groepen' 
  
  
De oordelen zijn gebaseerd op: 
- documenten die op de locatie zijn ingezien; 
- contact met de aanwezige beroepskracht; 
- 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 bezoeken de 3+ kinderen een nabijgelegen basisschool waar ze 3+ 
activiteiten aangeboden krijgen. De kinderen kunnen op deze manier wennen aan de sfeer van de 
basisschool. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 23-03-2017, jaarlijks onderzoek waarbij een overtreding is geconstateerd op het domein 

'personeel en groepen' (opvang in groepen); 
 08-03-2016, jaarlijks onderzoek waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd. 
  
  
  
Bevindingen in hoofdlijnen 
De houder heeft de geconstateerde overtreding tijdens het jaarlijks onderzoek op 23-03-2017 
hersteld. 
De extra activiteiten, zoals het bezoeken van bibliotheek en basisschool worden op de woensdagen 
en vrijdagen gepland. Deze zijn de rustige dagen op het kinderdagverblijf. 
  
Tijdens dit nader onderzoek zijn op het onderzochte item geen overtredingen meer geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De houder heeft de geconstateerde overtreding tijdens het jaarlijks onderzoek op 23-03-2017 
hersteld. 
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Just kiddies de lachende Leeuwtjes te Berkel en Rodenrijs 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Opvang in groepen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 23 maart 2017 is geconstateerd dat de locatie op onderstaande 
punt niet voldoet: 
  
 Personeel en groepen 
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) 
  
  
Voortgang 
  
Tijdens het huidige onderzoek zijn: 
 11 kinderen aanwezig op de groep 'De Lachende Leeuwtjes' en 
 9 kinderen aanwezig op de groep 'De Bolle Beren'. 
  
Uit het gesprek met de locatiemanager en ook uit de presentielijsten blijkt, dat op de locatie, 
maximaal 24 kinderen per dag gelijktijdig worden opgevagen. 
  
Omvang en samenstelling van de groepen voldoen nu aan de voorschriften. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de locatiemanager) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (op de aanwezige groepen) 
 Presentielijsten (van week 32 van 2017 en 15-08-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

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) 
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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 : 15-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2017 
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