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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 Delft heeft toezichthouder op 7 november 2018 een nader onderzoek 
uitgevoerd. 
Het betreft een bezoek aan de locatie. 
In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie niet 
werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf True Colors Nieuwe Langendijk maakt deel uit van Stichting Rijswijkse 
kinderopvang en biedt opvang aan maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die in twee 
stamgroepen worden opgevangen. 
  
Kinderdagverblijf True Colors is in mei 2018 tijdelijk verhuisd naar de Nieuwe Langendijk. 
Na de renovatie zal het kinderdagverblijf terug gaan naar de Jaffalaan. 
  
Inspectieverloop: 
De toezichthouder bezoekt op 7 november 2018 om 7.45 uur het Kinderdagverblijf. Tijdens de 
inspectie is slechts een beroepskracht aanwezig. In het interview met de toezichthouder geeft de 
beroepskracht aan dat zij tot 8.30 uur alleen op de locatie aanwezig is en om 7.30 uur het eerste 
kind had verwacht. 
Tijdens de inspectie is geen andere volwassene in het gebouw aanwezig. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de voorwaarde met betrekking tot de achterwacht zoals 
beschreven in het beleid veiligheid en het pedagogisch werkplan niet overeenkomt met de praktijk. 
In het veiligheidsbeleid staat dat het kindercentrum altijd met minimaal twee beroepskrachten 
start en dat ten aller tijde een kantoor-medewerker op de locatie aanwezig is wanneer slechts een 
beroepskracht aan het einde van de dag op het kindercentrum werkzaam is. 
Tijdens het inspectiebezoek is slechts een beroepskracht werkzaam. Er zijn geen andere 
volwassenen in het gebouw aanwezig. Er hangen geen camera's en ouders moeten aanbellen 
voordat zij het gebouw betreden. 
  
Dit voldoet niet. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 
 

 
 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen 
is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : True Colors KDV 
Website : http://www.truecolorschildcare.eu 
Aantal kindplaatsen : 23 
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 :  A.M.  Stassen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Delft 
Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600AC DELFT 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 05-12-2018 
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