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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Op 30-10-2017 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met een 
uitbreidingsverzoek van het aantal kindplaatsen bij Kinderdagverblijf (KDV) Happy Kids. Het KDV 
wil uitbreiden van 70 naar 73 kindplaatsen. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf (KDV) Happy Kids is een zelfstandige onderneming, gevestigd aan de Prins 
Hendriklaan in Ede. Het KDV biedt momenteel opvang aan maximaal 70 kinderen in de leeftijd van 

nul tot vier jaar, verdeeld over vijf groepen. In hetzelfde gebouw bevindt zich de buitenschoolse 
opvang (BSO) van Happy Kids. 
  
Het KDV bestaat momenteel uit twee babygroepen (nul tot twee jaar)  en drie peutergroepen (twee 

tot vier jaar). 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 30-10-2017 is de locatie bezocht en heeft er een gesprek plaatsgevonden met mevrouw B. van 
der Most, houder van Happy Kids. De uitbreiding van het aantal kindplaatsen heeft betrekking op 
de peutergroepen: de houder wil deze groepen uitbreiden van 14 naar 15 kindplaatsen. 

  
Overleg en overreding 
Er is overleg en overreding toegepast binnen het domein Pedagogisch klimaat. Dit betreft het 
aanpassen van documenten.  

  
Conclusie 
KDV Happy Kids kan uitbreiden van 70 naar 73 kindplaatsen. 

  
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in 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 en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
Dit betreft het wijzigen van het aantal kindplaatsen naar 73. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Wanneer de houder het aantal kindplaatsen wil uitbreiden, moet het pedagogisch beleid worden 
aangepast, in dit geval de groepsgrootte en leeftijdsopbouw. 
  
 

Pedagogisch beleid 

 
In het beschikbare pedagogisch beleidsplan (oktober 2017) is het aantal groepen binnen het 
kinderdagverblijf niet beschreven. 
  
In het kader van overleg en overreding is de houder in de gelegenheid gesteld het pedagogisch 
beleidsplan aan te passen. De houder heeft binnen de afgesproken termijn (ontvangen op 01-11-

2017) het aangepaste beleidsplan toegezonden aan de toezichthouder. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet, na overleg en overreding, aan de voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw B. van der Most (houder)) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Als er nieuw personeel wordt aangenomen in verband met de uitbreiding, worden de verklaringen 

omtrent het gedrag en de diploma's beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Er zal geen nieuw personeel worden aangenomen ten behoeve van de uitbreiding. Derhalve is deze 

voorwaarde nu niet van toepassing. Tijdens het jaarlijks onderzoek op 06-04-2017 zijn de 
verklaringen omtrent het gedrag beoordeeld en werd hierbij voldaan aan de voorwaarde. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Er zal geen nieuw personeel worden aangenomen ten behoeve van de uitbreiding. Derhalve is deze 

voorwaarde nu niet van toepassing. Tijdens het jaarlijks onderzoek op 06-04-2017 zijn de 
beroepskwalificaties beoordeeld en werd hierbij voldaan aan de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw B. van der Most (houder)) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Als in verband met een uitbreiding een nieuwe ruimte in gebruik wordt genomen, zullen de risico's 

hiervan geïnventariseerd moeten worden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er worden geen nieuwe ruimtes in gebruik genomen. De risico-inventarisatie veiligheid en 

gezondheid januari 2017 is daarom nog steeds actueel. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw B. van der Most (houder)) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 

 Actieplan gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
De binnen- en buitenruimtes zijn beoordeeld op het aantal vierkante meters. 

  
 
Binnenruimte 
 
Er zijn vijf stamgroepen met elk een vaste groepsruimte binnen het kindercentrum. 
  

Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m2 binnenruimte beschikbaar te zijn, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. De centrale hal wordt gebruikt voor spelactiviteiten. Hier staat ook spelmateriaal 

opgesteld. 
  
De uitbreiding van het aantal kindplaatsen heeft betrekking op de reeds bestaande peutergroepen 
(twee tot vier jaar): De houder wil deze drie groepen met elk één kindplaats uitbreiden. 

  
Het aantal vierkante meters van de beschikbare binnenruimtes voor de peutergroepen bedragen: 
  
 Kikker 38.66 m2 
 Dribbel 39.69 m2 
 Winnie de Poeh 40.82 
 Centrale hal: 80.53 

Het totaal aantal vierkante meters binnenruimte voor de peutergroepen bedraagt dus 199.7 m2. 
  
De binnenruimtes, waaronder ook de centrale hal, zijn reeds passend ingericht. 

  
De voorwaarde: Er dient afzonderlijke slaapruimte te zijn voor in ieder geval kinderen tot anderhalf 
jaar en afgestemd te zijn op het aantal op te vangen kinderen is niet beoordeeld aangezien de 

uitbreiding betrekking heeft op de peutergroepen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 

Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3 m2 buitenspeelruimte beschikbaar te 

zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige, aangrenzende en passend ingerichte 
buiten buitenruimte. Het aantal beschikbare vierkante meters blijft dus ongewijzigd. Naast de 
kinderen van het kinderdagverblijf, maken ook de kinderen van de buitenschoolse opvang (20 
kindplaatsen) gebruik van deze buitenruimte. Het aantal kinderen van de BSO dient te worden 

meegerekend in het aantal vierkante meters. 
  
Voor de opvang van 93 kinderen (73 KDV en 20 BSO) dient 279 m2 beschikbaar te zijn. De 
buitenruimte is ruim 350 m2. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Observaties (Binnen- en buitenruimten) 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 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) 



 

9 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 30-10-2017 
Happy Kids te Ede 

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) 

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 : Happy Kids 

Website : http://www.dagverblijfhappykids.nl 
Aantal kindplaatsen : 70 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Happy Kids 

Adres houder : Postbus 4053 

Postcode en plaats : 6710EB EDE GLD 
KvK nummer : 09087478 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nancy Bakkeren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 30-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-11-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


