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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang.  
Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
  
Op verzoek van de gemeente Rijswijk heeft de toezichthouder op 26-03-2018 een bezoek aan  
KDV True Colors gebracht om een nader onderzoek uit te voeren. 
  
Bij het jaarlijks onderzoek d.d. 22-11-2017 constateerde de toezichthouder een overtreding op het 
domein 'Opvang in groepen'. Het bleek dat enkele kinderen op de dag van de inspectie werden 
opgevangen in een andere groep dan genoemd op het toestemmingsformulier dat ouders hadden 
getekend. 
  
De voorwaarde waaraan tijdens deze voorgaande, jaarlijkse inspectie niet werd voldaan, is 
opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf True Colors is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Locatie True 
Colors is een kindercentrum met 6 groepen en biedt opvang aan maximaal 84 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een vrijstaand gebouw met 3 groepen op de 
begane grond en 3 groepen op de eerste etage. Beneden en boven zijn twee ruime speelhallen die 
grenzen aan de groepsruimtes. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Tijdens dit nader onderzoek is op het onderzochte item geen overtreding geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 
 

Personeel en groepen 

 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme. 
  
Kinderdagverblijf True Colors heeft 6 stamgroepen: 
  

Naam groep Leeftijd 
kinderen 

Maximaal aantal 
kinderen 

 Aantal aanwezige kinderen op het 
moment van inspectie  

 Klavertjes   0-4 jaar  12  9 (met 2 beroepskrachten) 

 Vlijtige Liesjes   0-4 jaar  12  8 (met 2 beroepskrachten) 

 Witte Tulpjes   0-4 jaar  12  8 (met 2 beroepskrachten) 

 Zonnebloemen   0-4 jaar  12  8 (met 2 beroepskrachten) 

 Sneeuwklokjes   0-4 jaar  12  7 (met 2 beroepskrachten) 

 Blauwe 
Druifjes 

  0-4 jaar  12  4 (met 1 beroepskracht) 

  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
Ieder kind is ingedeeld in een vaste stamgroep. Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van 
de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder overeengekomen periode worden 
opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep. Hiervoor tekenen op deze locatie 
alle ouders / verzorgers tijdens de intake een toestemmingsformulier. Op het moment van de 
inspectie worden alle kinderen opgevangen in hun eigen groep. 
  
Uit interviews met de beroepskrachten en met de locatiemanager blijkt dat op dagen dat het 
kindaantal het toelaat, de groepen worden samengevoegd. Ook wordt besproken dat kinderen hun 
stamgroep kunnen verlaten bij activiteiten, zoals een 'open deuren activiteit', om met elkaar te 
gaan spelen in één van de centrale speelruimtes. Deze zaken staan beschreven in het locatie-
specifieke pedagogisch beleidsplan. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Blok) 
 Interview (met de beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens het inspectiebezoek) 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : True Colors 
Website : http://www.kinderopvang-plen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000026040948 
Aantal kindplaatsen : 84 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 593 
Postcode en plaats : 2280AN RIJSWIJK ZH 
Website : https://www.kinderopvang-plein.nl/ 
KvK nummer : 41156673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Bootsma 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rijswijk 
Adres : Postbus 5305 
Postcode en plaats : 2280HH RIJSWIJK ZH 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-04-2018 
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