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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
Buitenschoolse opvang Jaffalaan heeft op 3 december 2018 een verzoek tot uitbreiding van de 
registratie in het LRK ingediend bij de gemeente Delft. 
Momenteel staat de locatie met 20 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 
20 extra kindplaatsen. De uitbreiding zal plaats vinden per 3 januari 2019. 
Op 17 december 2018 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze 
uitbreiding te beoordelen. 
  

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang True Colors Jaffalaan is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang en 
biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De opvang is gelegen in het gebouw van de 
International school in de TU-wijk. 
  
De houder heeft een uitbreiding naar 40 kindplaatsen aangevraagd. 
  

 
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. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Op deze BSO locatie zijn twee basisgroepen. 
Op basis van de plattegrond is de oppervlakte van de groepsruimtes als volgt: 
 gymzaal:                     75 m² 
 groepsruimte beneden: 48 m² 
 leerplein boven:           220 m² 

 
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig.  
Hier wordt aan voldaan. 
  
Naast voldoende binnenspeelruimte dient ook per aanwezig kind tenminste 3 m² buitenspeelruimte 
vast beschikbaar te zijn. De kinderen kunnen op het aangrenzende schoolplein spelen. 
Dit is voldoende groot voor het aantal kindplaatsen. Er wordt ook voldaan aan de gestelde 
kwaliteitseisen wat betreft de passende inrichting en veiligheid. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview mevrouw Stork, locatiemanager 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : True Colors Delft 
Website : http://www.truecolorsdelft.eu 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 : 17-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Houder heeft op 17 december 2018 aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te zullen maken 
van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 
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