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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is.
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend. Het gaat om een wijziging van houder Just
Kiddies B.V. naar houder Keni Kids B.V.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden
binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat zij onderzoekt of de kwaliteit van de
opvang goed genoeg zal zijn.
Achter in dit rapport staat een overzicht van de beoordeelde kwaliteitseisen.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Algemene kenmerken van het kindercentrum
De houder Keni Kids B.V. is een nieuwe houder die het kindercentrum Just kiddies de lachende
leeuwtjes overneemt van Just kiddies B.V. Op 07-06-2022 heeft de houder een wijzigingsverzoek
ingediend om per 01-07-2022 de houderwijziging door te voeren.
Kindercentrum Just kiddies de lachende leeuwtjes biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar. Het kindercentrum heeft 30 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 2 groepen.
Onderzoeksgeschiedenis
Het betreft een aanvraag tot wijziging van houder Just Kiddies B.V. naar Keni Kids B.V. Om die
reden is er nog geen onderzoeksgeschiedenis voor het kindercentrum onder de houder Keni Kids
B.V. Er is wel een onderzoeksgeschiedenis naar het kindercentrum onder de houder Just Kiddies
B.V.
Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het
kindercentrum. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken van het kindercentrum;
06-01-2022: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek
zijn gecontroleerd.
18-02-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek
zijn gecontroleerd.
18-02-2021: nader onderzoek naar een overtreding die bij het vorige onderzoek is geconstateerd.
Er is onderzocht of de houder deze overtreding heeft hersteld. De overtreding is niet meer
geconstateerd.
08-09-2020: nader onderzoek naar een overtreding die bij het vorige onderzoek is geconstateerd.
Er is onderzocht of de houder deze overtreding heeft hersteld. De overtreding is opnieuw
geconstateerd.
Vanwege de COVID-19-pandemie heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Bevindingen op hoofdlijnen
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De houder Keni Kids B.V. is als sinds 2010 franchisenemer van Just Kiddies B.V. De reden van de
wijziging van houder is dat ze transparant willen zijn in wie er eindverantwoordelijk is voor het
kindercentrum. Los van de wijziging van houder, verandert er niets aan de bedrijfsvoering. Het
beleid blijft hetzelfde en de medewerkers blijven in dienst bij de nieuwe houder.
De houder geeft aan dat er wel nog sprake zal zijn van een samenwerking met Just Kiddies B.V.
Verderop in dit rapport worden de bevindingen per onderwerp toegelicht.

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, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen
De houder heeft op 07-06-2022 een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente. Het betreft een
wijziging in houder van Just Kiddies B.V. naar Keni Kids B.V.
Gebruikte bronnen
•

Wijzigingsformulier
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Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Keni Kids B.V. heeft het document 'pedagogische visie en werkplan' van Just Kiddies B.V.
overgenomen. Hierin staan de bijzonderheden van het kindercentrum.
De inhoud van dit beleid is beoordeeld op een duidelijke beschrijving van:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

hoe het kindercentrum inhoud geeft aan verantwoorde dagopvang;
hoe het kindercentrum de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert en hoe ze daarbij
streeft naar een goede aansluiting op het basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Hierbij
hoort de manier waarop de overdracht naar school en buitenschoolse opvang met
toestemming van de ouders gebeurt. Ook staat in dit plan hoe het kindercentrum ouders
doorverwijst naar passende instanties, als er bijzonderheden of problemen zijn in de
ontwikkeling van hun kind;
de manier waarop het kindercentrum de ouders laat weten welke beroepskracht de mentor van
hun kind is en hoe hij of zij regelmatig de ontwikkelingen van hun kind met hen bespreekt;
de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep;
hoe het kindercentrum kinderen laat wennen aan een nieuwe stamgroep;
afwijking van de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en kinderen;
aard en organisatie van activiteiten waarbij de kinderen de stamgroepruimte verlaten;
hoe ouders/kinderen gebruik kunnen maken van extra dagdelen;
de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers en hoe het kindercentrum
hun begeleiding regelt.

Bovenstaande onderwerpen staan voldoende duidelijk beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
De houder zorgt ervoor dat er gewerkt wordt volgens het beleidsplan.
Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder
Pedagogische visie en werkplan lachende leeuwtjes juni 2021

6 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 28-06-2022
Just kiddies de lachende Leeuwtjes te Berkel en Rodenrijs

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en
geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang. Op dit moment zijn alle medewerkers
gekoppeld aan de houder Just Kiddies B.V.
De houder van Keni Kids B.V. is ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang.
De houder is op de hoogte van het feit dat zowel de houder als alle medewerkers na de
houderwisseling gekoppeld moeten worden aan de houder van Keni Kids B.V.
Gebruikte bronnen
•

Personenregister kinderopvang
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor het kindercentrum. Het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is vastgesteld op juni 2022 en beschrijft duidelijk:
•
de manier waarop de houder samen met de beroepskrachten de cyclus vormen-invoerenevalueren-aanpassen invult;
•
de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid;
•
het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en
kinderen;
•
een plan van aanpak met daarin beschreven welke maatregelen binnen welke termijn
zijn/worden genomen rond veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag;
•
hoe kinderen leren om te gaan met kleine risico’s;
•
hoe belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
•
hoe de achterwacht is geregeld als er één beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
De houder houdt dit veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. De beleidsdocumenten worden
cyclisch besproken in teamvergaderingen.
Of en hoe de houder ervoor zorgt dat er op het kindercentrum gewerkt wordt volgens dit beleid,
wordt tijdens een eerstvolgend onderzoek beoordeeld.
Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder
Veiligheids- en gezondheidsbeleid juni 2022
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
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 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 )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 participerende ouder;
c. 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;
d. 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;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
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evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
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grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Just kiddies de lachende Leeuwtjes

Website

: http://www.justkiddies.nl

Aantal kindplaatsen

: 30

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Just Kiddies B.V.

Adres houder

: Hoekeindseweg 81

Postcode en plaats

: 2665 KB Bleiswijk

KvK nummer

: 27314780

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: J.M. van Witzenburg- de Vos

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Lansingerland

Adres

: Postbus 1

Postcode en plaats

: 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Planning
Datum inspectie

: 28-06-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 28-06-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 30-06-2022
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 30-06-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-06-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 30-06-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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