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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd, incidenteel onderzoek.
Beach Kids heeft op 27 juli 2017 een verzoek tot uitbreiding van de registratie in het LRKP
ingediend bij de gemeente Den Haag. Momenteel staat de locatie met 18 kindplaatsen
geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 10 extra kindplaatsen. De uitbreiding zal plaats
vinden per september 2017.
Op 4 augustus 2017 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze
uitbreiding te beoordelen.

Beschouwing
Kindercentrum Beach Kids is de eerste locatie van deze organisatie en is geopend sinds april 2017.
Eén van de twee houders van kindercentrum Beach Kids is tevens houder van kindercentrum
Curious Kids, gevestigd aan de Veenkade te Den Haag.
Belangrijke speerpunten van de werkwijze bij kindercentrum Beach Kids zijn het aanbieden van zelf
klaargemaakte, biologische warme maaltijden aan de kinderen en de opvang in kleine groepen. De
kinderen maken dagelijks gebruik van de aan de achterzijde gelegen buitenspeelruimte.
Deze buitenruimte is ingericht met speelhuisjes, een grote zandbak, een weggetje op de grond en,
geheel in het beach-thema, een surfplank waar de kinderen op en overheen kunnen klauteren.
Er zijn momenteel 2 stamgroepen; een babygroep en dreumes-/peutergroep. Deze laatste groep
zal vanaf september 2017 worden opgesplitst in een aparte dreumesgroep en peutergroep.
Hierdoor ontstaan er 3 stamgroepen.
Bij de beoordeling van de aangevraagde uitbreiding is onderzocht of er voldoende passend
ingerichte binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar is voor de kinderen en of voldoende
gekwalificeerd personeel ingezet zal worden. Ook zijn de verklaringen omtrent gedrag
gecontroleerd.
Toezichthouder geeft een positief advies aan de gemeente betreffende de aangevraagde uitbreiding
van het aantal kindplaatsen, er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft
staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang.
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening.
Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of
personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe strafrechtelijke gegevens
op hun naam hebben staan.
De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle beroepskrachten die werkzaam zijn op dit
kindercentrum. Hiernaast ook van de medewerkers die in dienst zijn van de onderneming van de
houder en regelmatig of af en toe een bezoek brengen aan deze locatie.
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld
en voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Opvang in groepen
Momenteel zijn er 2 stamgroepen ingedeeld:
- een babygroep voor maximaal 8 baby's en
- een dreumes/peutergroep voor maximaal 10 kinderen.
Vanaf september 2017 zal de dreumes/peutergroep worden opgesplitst in een aparte
dreumesgroep en peutergroep. Beide groepen zullen uit maximaal 10 kinderen bestaan.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met mw. H. van Dijk)
Diploma beroepskracht
Verklaringen omtrent het gedrag
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Op het kindercentrum zullen vanaf september 2017 die stamgroepen ingedeeld zijn. Iedere
stamgroep beschikt over een eigen, afzonderlijke stamgroepruimte.
De oppervlakte van de groepsruimtes is als volgt:
Babygroep: 29,1 m² (minimaal 28 m² nodig voor 8 kinderen)
Dreumespeutergroep: 49,3 m² (minimaal 35 m² nodig voor 10 kinderen)
Peutergroep: 33,67 m² (minimaal 35 m² nodig voor 10 kinderen)
Daarnaast maken de peuters gebruik van de speelhal (28,9 m² groot). Hierdoor hebben ook de
peuters de beschikking over voldoende speeloppervlakte.
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig, hier wordt aan
voldaan.
Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar
zijn. Ook dient de buitenruimte aangrenzend en passend ingericht te zijn.
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van 121,3 m². Dit is voldoende groot
voor de opvang van het nieuw aangevraagde aantal kindplaatsen (minimaal 84 m² nodig voor 28
kinderen) . Er wordt ook voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende
ligging en passende inrichting.
Gebruikte bronnen:
Interview (gesproken met mw. H. van Dijk)
Plattegrond
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)

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)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Beach Kids
http://www.beachkids-denhaag.nl
18
Nee

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

:
:
:
:
:

Beach Kids B.V.
Vissershavenstraat 83
2583 DG 's-Gravenhage
67982638
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 's-Gravenhage
070-3537224
I. Veltman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Gravenhage
: Postbus 12652
: 2500 DP 'S-GRAVENHAGE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-08-2017
04-08-2017
04-08-2017
04-08-2017
04-08-2017
04-08-2017

: 25-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Houder heeft op 4 augustus 2017 per e-mail aangegeven geen gebruik te zullen maken van de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
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