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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Op 29 september 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer
een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Arnolduspark in Hoofddorp.
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum Arnolduspark volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport
per domein verder uitgewerkt.
Feiten over buitenschoolse opvang Arnolduspark
Buitenschoolse opvang Arnolduspark biedt opvang aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De
locatie is geregistreerd met 60 kindplaatsen. De locatie Arnolduspark bestaat uit drie basisgroepen;
Tennisgroep, Handbal en Basketbalgroep voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De basketbalgroep is
momenteel niet in gebruik. De buitenschoolse opvang is gevestigd op sportpark Arnoldus.
BSO HappyKids 't Arnolduspark is onderdeel van HappyKids BV, een organisatie met verschillende
kinderopvangvoorzieningen in de gehele Haarlemmermeer. Kenmerkend aan deze locatie is de
samenwerking met de naastgelegen BSO Arnoldusparkje. De houder ziet de twee vestigingen als
één BSO-locatie die is opgesplitst in twee gedeeltes voor de jongste (Arnoldusparkje) en de oudste
kinderen (Arnolduspark). De twee gedeeltes zijn gevestigd op een verschillend huisnummer,
waardoor ze in het LRK geregistreerd zijn als twee aparte kindercentra.
Belangrijkste bevindingen en herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd:
4.1.1. Veiligheid en gezondheid; de houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang
conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken.
De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan
wordt aan de gestelde voorwaarde.
Een nadere toelichting staat in het inspectierapport beschreven bij de betreffende voorwaarde.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De toezichthouder adviseert de gemeente dit rapport verder af te handelen conform het
gemeentelijk beleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen:

pedagogisch beleid
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen
pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan.
Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld.

Gebruikte bronnen





Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
Observatie(s) (29-09-2022)
Pedagogisch beleidsplan (HappyKids Kinderopvang Buitenschoolse opvang April 2022)
Pedagogisch werkplan (BSO Arnolduspark(je) werkplan september 2022)
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Personeel en groepen
In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen:

verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang;
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en
voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder.
Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn in de onderzochte
periode 12 tot en met 29 september 2022.
Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige onderzoek d.d. 3 mei
2021 getoetst. Getoetst zijn ook de leidinggevenden, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en de
pedagogische coach.

Gebruikte bronnen







Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
Observatie(s) (29-09-2022)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Website
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
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Veiligheid en gezondheid
In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende
onderwerpen:

veiligheids- en gezondheidsbeleid;

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum moet aan de volgende voorwaarden
voldoen:
Dit beleid leidt ertoe dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd.
Dit beleid is schriftelijk vastgesteld, wordt periodiek geëvalueerd en zonodig geactualiseerd.
Er is concreet beschreven hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid samen met de
beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren
en actualiseren.
Beschreven is op welke wijze het beleid inzichtelijk is voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat concreet beschreven hoe kinderen geleerd wordt
om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt zijn.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van:

de risico’s waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van de kinderen;

preventieve maatregelen en/of een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen
binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen;

de handelswijze indien de risico’s zich verwezenlijken.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet:

hoe de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, overige aanwezige
volwassenen en kinderen ingeperkt worden;

de handelswijze indien de risico’s op grensoverschrijdend gedrag zich verwezenlijken.
Concreet beschreven staat:

hoe de achterwacht is geregeld als er slechts één beroepskracht op het kindercentrum
aanwezig is, dat deze telefonisch bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn
(externe achterwacht);

hoe ondersteuning door een tweede volwassene op het kindercentrum is geregeld indien bij
het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum
aanwezig is (interne achterwacht).
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is schriftelijk vastgesteld en bestaat uit een algemeen beleid
en een locatiespecifiek beleid.
Tijdens dit onderzoek is getoetst of de voornaamste risico’s alsmede locatiespecifieke risico’s zijn
beschreven en er passende maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat risico’s zich
verwezenlijken of om risico’s in te beperken.
Kenmerkend voor dit kindercentrum is dat de locatie is gevestigd op het sportpark Arnolduspark.
De BSO is opgesplitst in twee gedeeltes; een locatie voor kinderen van 4 tot 7 jaar
(Arnoldusparkje) en voor kinderen van 7 tot 12 jaar (Arnolduspark).
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Onderdeel van het beleid zijn verschillende organisatiebrede protocollen/werkinstructies en
locatiespecifieke werkinstructies/afspraken.
Enkele voorbeelden zijn:




Beleid uitstapjes, ophalen school, zelfstandigheid.
Locatiespecifieke pestprotocol.
Hygiënebeleid (handhygiëne).

Uit het onderzoek is gebleken dat de risico’s onvoldoende zijn ingeschat en er voldoende
maatregelen zijn getroffen.
'Uit het Veiligheid beleid april 2022:
Gezond buitenmilieu
- In de tuin staan alleen allergeen arme planten
- De zandbak is afgesloten dmv een hek/net/houtendeksel
- Bij boswandelingen etc. raden wij lange kleding aan i.v.m. teken
- Voordat je gaat buiten spelen speelplaats controleren op afval/voorwerpen/gebreken.
Uit de risico inventarisatie van BSO Arnolduspark 2022:
Op de speelplaats staat een picknicktafel waar medewerkers en kinderen kunnen zitten. De tafel
staat aan de zijkant zodat kinderen er niet tegenaan botsen in hun spel. De tafel staat in de
schaduw van het afdak'.
Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om met betrekking tot de
maatregel in het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid, de risico inventarisatie, een herstelafspraak te
maken. De toezichthouder heeft een herstelaanbod gegeven met betrekking tot het uitvoeren van
het risico.
De houder heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De betreffende maatregel uit het
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid (de risico-inventarisatie) van BSO Arnolduspark is gecontroleerd,
besproken met de beroepskrachten en uitgevoerd. De houder heeft voldoende maatregelen
getroffen om te kunnen voldoen aan de voorwaarde: de houder draagt er zorg voor dat er in de
buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Beroepskrachten zijn voldoende op de hoogte van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de
verschillende protocollen en voeren het beleid uit.
Beroepskrachten zijn ook op de hoogte hoe te handelen indien risico’s zich verwezenlijken.
Beroepskrachten zijn op de hoogte van het beleid en handelen hiernaar.
Beroepskrachten zijn op de hoogte van de interne en externe achterwachtregeling en voeren het
beleid uit.
Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats (31-08-2021).
Er wordt een ongevallenregistratie bijgehouden en er worden indien nodig passende maatregelen
getroffen. De risico-inventarisatie van BSO Arnolduspark wordt indien nodig aangepast. Er zijn het
afgelopen jaar geen ongevallen geweest.
Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die beschikt over een
certificaat eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit een steekproef (12 tot en met 29 september
2022).
Geconcludeerd kan worden dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum
voldoet aan de voorwaarden, actueel is en er voldoende toe leidt dat de veiligheid en de
gezondheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Tevens draagt de houder er zorg voor dat er
conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die voldoet aan
de gestelde eisen.
De houder heeft gebruik gemaakt van het landelijke Protocol Kindermishandeling en huiselijk
geweld (versie juni 2018) en heeft de organisatiespecifieke bijzonderheden en de sociale kaart
ingevuld.
Onderdeel van de meldcode is een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en
de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel
in staat stelt te beoordelen of een melding is aangewezen.
In het stappenplan is beschreven hoe het afwegingskader wordt toegepast met betrekking tot
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode, waaronder vormen van
kindermishandeling, signalen, stappenplan met afwegingskader en melding bij Veilig Thuis. De
meldcode is tweejaarlijks een onderdeel van de teambesprekingen.
Beroepskrachten zijn op de hoogte van de verschillende vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling, de te nemen stappen (het afwegingskader), de instantie Veilig Thuis en de
signalenlijst. De beroepskrachten weten de meldcode en de sociale kaart te vinden.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de stappen die genomen
moeten worden indien een medewerker, stagiair of leidinggevende zich mogelijk schuldig maakt of
heeft gemaakt aan mishandeling of een misdrijf tegen de zeden.
Beroepskrachten zijn op de hoogte van de meldplicht en weten bij wie ze een signaal moeten
melden. Ook weten ze hoe te handelen als het vermoeden een leidinggevende of de houder betreft.
De beroepskrachten zijn geïnformeerd over de functie van de vertrouwensinspecteur van het
onderwijs en weten de meldcode (digitaal) en de sociale kaart te vinden.
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Gebruikte bronnen











Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)
Observatie(s) (29-09-2022)
EHBO certifica(a)t(en)
Website
Beleid veiligheid- en gezondheid (HappyKids BSO Arnolduspark(je) april 2022)
Beschrijving evaluatie veiligheids-/gezondheidsbeleid (Risico-inventarisatie BSO
Arnolduspark(je) en de aangepaste versie)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Foto van de speelplaats en picknickbank.
Jaarkalender RIE BSO Arnolduspark 2022
Verslag ontruimingsoefening Arnolduspark(je)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
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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 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Arnolduspark

Website

: http://www.happykids.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000042268273

Aantal kindplaatsen

: 60

Gegevens houder
Naam houder

: HappyKids Kinderopvang B.V.

Adres houder

: Postbus 787

Postcode en plaats

: 2130 AT Hoofddorp

KvK nummer

: 34154944

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Kennemerland

Adres

: Postbus 5514

Postcode en plaats

: 2000 GM Haarlem

Telefoonnummer

: 023-5159500

Onderzoek uitgevoerd door

: J. Doorenbosch

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Haarlemmermeer

Adres

: Postbus 250

Postcode en plaats

: 2130 AG HOOFDDORP

Planning
Datum inspectie

: 29-09-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 10-11-2022

Vaststelling inspectierapport

: 15-11-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-11-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-11-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 15-11-2022
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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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