
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
True Colors childcare (KDV) 
Jaffalaan 9 
2628 BX Delft 
Registratienummer 328825293 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Haaglanden 
In opdracht van gemeente:  Delft 
Datum inspectie:    30-10-2019 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 07-11-2019 

 



 

2 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-10-2019 

True Colors childcare te Delft 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE..........................................................................................................2 

HET ONDERZOEK ...........................................................................................................3 

ONDERZOEKSOPZET ........................................................................................................... 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................ 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................ 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................4 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................. 4 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ....................................................................5 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................. 5 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................6 

OPVANGGEGEVENS ............................................................................................................ 6 

GEGEVENS HOUDER ........................................................................................................... 6 

GEGEVENS TOEZICHT ....................................................................................................6 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ....................................................................................... 6 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ................................................................................... 6 

PLANNING...................................................................................................................... 6 



 

3 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-10-2019 

True Colors childcare te Delft 

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 Delft heeft toezichthouder op 30 oktober 2019 een nader onderzoek 
uitgevoerd. 
Het betreft een bezoek aan de locatie. 
In dit nader onderzoek zijn/is de voorwaarde(n) waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie 
niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
 
Het betreft de volgende voorwaarden: 
* veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

Beschouwing 
Kinderdagverblijf True Colors Jaffalaan maakt deel uit van Stichting Rijswijkse Kinderopvang en 
biedt opvang aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die in vijf stamgroepen worden 
opgevangen. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2018 heeft toezichthouder een overtreding op het item veiligheid 
en gezondheid geconstateerd. De houder heeft in dit nader onderzoek aangetoond dat de 
overtreding hersteld is. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Op het onderzochte item zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Inleiding 
Sinds 2013 is het vierogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving en van toepassing op 
locaties voor de dagopvang. 
 
Dit principe houdt in dat de opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt dat de 
beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten 
terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Hoe dit principe in de 
praktijk wordt uitgevoerd dient te staan beschreven in het veiligheidsbeleid. Tevens dient de 
houder in het beleid te beschrijven wat de werkwijze is in geval van nood, de zogeheten 
achterwacht. 
 
Beoordeling 
Op deze locatie zijn altijd minimaal twee beroepskrachten aanwezig. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : True Colors childcare 
Website : http://www.truecolorschildcare.com 
Aantal kindplaatsen : 60 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 593 
Postcode en plaats : 2280 AN 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 : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Stassen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Delft 
Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600 AC DELFT 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-11-2019 
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