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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. 

 

Beschouwing 

Op 15 december 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van gemeente Heemstede een 

onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Les Petits Cruquiusweg 

39C. 

  

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek. Na de belangrijkste 

bevindingen (deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt) en de 

onderzoeksgeschiedenis volgen de feiten over het kindercentrum.  

  

Conclusie en bevindingen nader onderzoek 

Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of een aantal overtredingen zijn opgeheven die tijdens het 

jaarlijkse onderzoek van 22 maart werden geconstateerd. Het betreft overtredingen gericht op de 

inschrijving met een VOG in het personenregister kinderopvang en de koppeling aan de houder en 

de opvang in één basisgroep. 

De gemeente Heemstede heeft de houder voor deze overtredingen een aanwijzing gestuurd waarin 

vermeld wordt dat de houder maatregelen moet nemen de benoemde overtredingen te beëindigen 

en verdere overtredingen of herhalingen te voorkomen binnen de hersteltermijn.  

Uit dit nader onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de getoetste voorwaarden van het item 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang en het item Stabiliteit van de 

opvang voor kinderen. 

  

Opmerkingen nader onderzoek 

Tijdens het onderzoek blijkt uit de personeelsroosters en de presentielijsten van de basisgroepen 

de Poema's en de Jaguars dat in de periode van de steekproef niet voldaan wordt aan de 

beroepskracht-kindratio. Op vijf dagen is de beroepskracht-kindratio niet te herleiden naar deze 

beide basisgroepen waarin de kinderen worden opgevangen en is de beroepskracht-kindratio 

berekend op het totaal van het aantal kinderen van de beide basisgroepen. 

De beroepskracht-kindratio moet te herleiden zijn naar de basisgroep waarin het kind wordt 

opgevangen, ook bij het verlaten van de basisgroep bij een activiteit of het vrij spelen. 

Ook blijkt dat op de dag van het onderzoek de groepshulp op de dag van het onderzoek in ieder 

geval van 15.00 tot 15.15 uur alleen is bij een groep kinderen. De drie beroepskrachten van de 

basisgroepen de Poema's en de Jaguars zijn afwezig omdat zij ingezet zijn voor het uit school halen 

van de kinderen. De groepshulp is niet gekwalificeerd overeenkomstig de cao kinderopvang. 

Uit een observatie blijkt dat de sfeer in de groep onrustig is tijdens de afwezigheid van de 

beroepskrachten en er een deel van de kinderen overheersend aanwezig zijn. Zij vertonen 

verstorend en negatief gedrag zoals luid en ongewenst taalgebruik.   

Omdat de beroepskracht-kindratio en de opleidingseisen geen onderdeel zijn van het nader 

onderzoek, zijn deze voorwaarden niet beoordeeld. 

Wel zijn deze bevindingen besproken met de locatieverantwoordelijke en de directeur van Les 

Petits. Aangegeven is dat deze opmerkingen en constateringen tijdens het jaarlijkse onderzoek uit 

te voeren in 2023 extra aandacht krijgen. 

Voor wat betreft het uit school halen van de kinderen en de inzet van de groepshulp, zullen andere 

keuzes gemaakt worden. 
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Onderzoeksgeschiedenis 2022 

Tijdens het jaarlijks onderzoek uitgevoerd op 22 maart bleek dat aan een aantal voorwaarden van 

de onderstaande items niet werd voldaan: 

 Administratie: 

 Pedagogisch beleid; 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang   

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen; en  

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om met betrekking tot het 

pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid een herstelafspraak te maken. 

De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en na herbeoordeling is gebleken dat 

voldaan werd aan de gestelde voorwaarden. 

Voor de overige overtredingen is geen herstelaanbod gedaan.  

  

Feiten over BSO Les Petits Cruquiusweg 39C 

BSO Les Petits Cruquiusweg C biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar in vier 

basisgroepen. De locatie is geregistreerd in het LRK met 60 kindplaatsen. De locatie is gehuisvest 

op het terrein van een sportcomplex in Heemstede waar meerdere kinderopvang locaties van Les 

Petits zijn gevestigd. 

 

De BSO valt onder Les Petits Kinderopvang. Les Petits heeft verschillende kinderopvang locaties in 

de regio. In mei 2021 heeft er op bestuurlijk niveau een wijziging plaats gevonden en sluit Les 

Petits zich aan bij Samenwerkende Kinderopvang. Samenwerkende Kinderopvang is een 

organisatie waar meerdere kinderopvang labels (11) onder vallen en is gevestigd in Den Haag. Les 

Petits behoud haar eigen autonomie. Het aanbod, de visie en het beleid van Les Petits is 

ongewijzigd gebleven.  

 

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, derde lid, wordt de houder bij een nader 

onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel 

openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

Tijdens het nader onderzoek zijn een aantal voorwaarden van de volgende onderwerpen 

beoordeeld:   

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Geschiedenis jaarlijks onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek uitgevoerd op 22 maart is gebleken dat niet alle personen die 

werden ingezet bij het kindercentrum met een VOG waren ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en voorafgaand aan hun werkzaamheden waren gekoppeld aan de houder. 

  

De stagiairs van In Holland die op de dag van het onderzoek aanwezig waren beschikten niet over 

een VOG en waren niet gekoppeld in het personenregister kinderopvang aan de houder Les Petits. 

Daarnaast werd op de dag van het onderzoek een vaste inval beroepskracht ingezet die ook niet 

gekoppeld was. De houder heeft op de dag van het onderzoek alsnog zorggedragen voor de 

koppeling van deze beroepskracht.  

  

Huidig onderzoek   

Tijdens het nader onderzoek blijkt uit een overzicht van de structureel aanwezige personen en de 

personeelsroosters dat in de periode van de steekproef (week 47 tot en met week 50) alle 

structureel aanwezige personen met een VOG staan ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en gekoppeld zijn aan de houder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Geschiedenis jaarlijks onderzoek   

Tijdens het jaarlijks onderzoek uitgevoerd op 22 maart is gebleken dat kinderen op de dag van het 

onderzoek alsmede op de dag daarvoor (21 maart) op hun vaste opvangdag niet op de eigen 

basisgroep werden opgevangen.   

  

Onder voorwaarden kan een kind in één andere basisgroep worden opgevangen. 

Een kind kan structureel op één andere basisgroep worden opgevangen op basis van een 

plaatsingsovereenkomst. Incidenteel kan een kind voor een ruildag of extra opvangdag worden 

opgevangen op één andere basisgroep. Dit is alleen toegestaan met vooraf gegeven schriftelijke 

toestemming van de ouders. 

  

In beide situaties keerden de kinderen niet terug naar de eigen basisgroep voor het vaste 

basisgroepmoment en er was geen sprake van een activiteit. 

De werkwijze in de praktijk kwam niet overeen met het gevoerde beleid en ook waren er geen 

toestemmingsformulieren overgelegd aan de toezichthouder. 

  

Huidige onderzoek 

Tijdens dit nader onderzoek is deze voorwaarde getoetst op basis van een locatiebezoek 

(observatie en gesprek beroepskrachten) en de opgevraagde informatie. 

  

De opvang vindt plaats in vier basisgroepen en in het intakeboek waarin de locatie specifieke 

werkwijze staat beschreven wordt dit als volgt vermeld; 
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Groep:   Aantal kinderen maximaal:   Leeftijd kinderen:   

de Poema's  22  6-13 jaar 

de Jaguars  22  6-13 jaar   

Les Ecoles  10  9-13 jaar   

de 9+groep  10  9-13 jaar     

  

De beide basisgroepen voor kinderen vanaf 6 jaar zijn gehuisvest op de eerste verdieping en de 

beide basisgroepen voor de kinderen vanaf 9 jaar hebben een binnenruimte op de begane grond. 

  

In het algemene pedagogisch beleid van Les Petits staat de stabiliteit van de opvang voor de 

kinderen op de BSO en opvang in basisgroepen als volgt beschreven; 

  

"Dagelijks vangen wij kinderen op de BSO op in een eigen ‘’basisgroep’’. Een kind wordt in principe 

opgevangen in één basisgroep. Tijdens alle tafelmomenten zitten de kinderen aan de eigen 

“stamtafel”. In de praktijk wijken wij alleen af van deze richtlijn wanneer zich omstandigheden 

voordoen die dit nodig maken. Bijvoorbeeld een afwezige pedagogisch medewerker door een 

onverwachte ziekmelding en wanneer er minder kinderen zijn op de locatie. Wij wijken daarbij niet 

af van het kind-leidster ratio. Wanneer deze omstandigheid zich voordoet, hanteren wij onze 

pedagogische uitgangspunten om de sociaal emotionele veiligheid van het kind te waarborgen en 

informeren wij, indien nodig, ouders via het ouderportaal van Les Petits. Tijdens activiteiten 

kunnen kinderen bewegen tussen de basisgroepen om mee te doen met een activiteit naar keuze." 

  

In het locatie specifieke intakeboek als onderdeel van het pedagogisch beleid van Les Petits staat 

de stabiliteit van de opvang voor de kinderen op de BSO en opvang in basisgroepen als volgt 

beschreven;  

  

"Onze locatie Cruquiusweg bestaat uit 2 BSO locaties; Op locatie B zitten de kinderen van 4-6 jaar, 

verdeeld over 2 basisgroepen met beide max. 20 kinderen; de Panters en de Cheeta’s. Op locatie C 

zitten de kinderen van 6-12 jaar, verdeeld over 4 basisgroepen de Poema’s en de Jaguars met 

beide maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Les Ecoles een huiswerk BSO voor 

kinderen van 9-12 jaar met maximaal 10 kinderen en een 9+ groep die reguliere opvang afneemt 

met een extra activiteitenaanbod. Deze groep bestaat uit max 10 kinderen. Voor de basisgroep Les 

Ecoles is een apart intakeboek." 

  

Tijdens het onderzoek is met de locatieverantwoordelijke en de beroepskrachten gesproken over 

de opvang in een vaste basisgroep en de werkwijze.  

Het uitgangspunt is dat kinderen op een vaste opvangdag in hun eigen basisgroep worden 

opgevangen. in de volgende situaties kan het zijn dat een kind niet op zijn eigen basisgroep wordt 

opgevangen: 

 Bij de overgang naar een nieuwe basisgroep als onderdeel van het wennen aan een nieuwe 

basisgroep waarin het kind zal worden opgevangen; 

 Als activiteit en het voeren van opendeuren beleid waarbij de basisgroep wordt verlaten. 

 

De locatieverantwoordelijke verklaart dat kinderen niet verplaatst worden naar een andere 

basisgroep ten behoeve van de beroepskracht-kindratio. De beroepskracht verklaart dat de 

kinderen uit school eerst op hun eigen basisgroep worden opgevangen. 

 

In het intakeboek voor ouders wordt het verlaten van de basisgroep bij een activiteit als volgt 

beschreven; 

"Tijdens de opvang worden er op de verschillende groepen leeftijdsgerichte activiteiten 

aangeboden. De pedagogisch medewerkers spreken aan het begin van de dag af wie welke 

activiteit aanbiedt. Kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteit zij mee willen doen." 
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Ook heeft Les Petits een protocol 'Groepen samenvoegen en opvang van kinderen in een andere 

basisgroep op de BSO' waarin de werkwijze en de richtlijnen worden beschreven vanuit het 

volgende uitgangspunt; 

"Wat betekent dat bij de BSO de opvang plaatsvindt in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen 

in één basisgroep. Op de BSO zijn de tafelmomenten (eet- en drinkmomenten) altijd met de eigen 

basisgroep. Tijdens activiteiten mogen de kinderen de basisgroep ‘verlaten’ en zelf kiezen met 

welke kinderen, welke activiteit zij gaan doen." 

  

Tijdens de intake met ouders bij de plaatsing van een nieuw kind wordt de werkwijze besproken en 

toegelicht. 

Mocht een kind in het kader van het open deuren beleid en het verlaten van de basisgroep voor 

een activiteit op één van de beide basisgroepen voor kinderen van 9 jaar en ouder zijn, dan 

worden ouders hiervan op de hoogte gesteld via de ouderapp. 

  

Op de dag van het onderzoek worden alle kinderen op hun eigen basisgroep opgevangen. Uit de 

aangeleverde presentielijsten in de periode van de steekroef blijkt dat de kinderen geplaatst zijn op 

één van de vier basisgroepen. De locatieverantwoordelijke heeft een overzicht aangeleverd met 

data waarop kinderen op een andere basisgroep zijn vanwege het wennen en de overgang naar 

een nieuwe basisgroep alsmede vanwege en een activiteit in het kader van het open deuren 

beleid.  

  

Uit de gevoerde gesprekken, het locatie bezoek en de aangeleverde documenten en informatie is 

de beoordeling gemaakt dat aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot stabiele opvang 

wordt voldaan. In de periode van de steekproef zijn een paar kinderen overeenkomstig het beleid 

in het kader van wennen en het open deuren beleid, gedurende deze activiteiten op een andere 

basisgroep geweest. 

  

Het volgende is opgemerkt en onder de aandacht gebracht. 

Tijdens het onderzoek blijkt uit de personeelsroosters en de presentielijsten van de basisgroepen 

de  Poema's en de Jaguars dat in de periode van de steekproef niet voldaan wordt aan de 

beroepskracht-kindratio. Op vijf dagen is de beroepskracht-kindratio niet te herleiden naar de 

basisgroep waarin kinderen worden opgevangen en is de beroepskracht-kindratio berekend op het 

totaal van het aantal kinderen van de beide basisgroepen. 

De beroepskracht-kindratio moet te herleiden zijn naar de basisgroep waarin het kind wordt 

opgevangen, ook bij het verlaten van de basisgroep bij een activiteit of het vrij spelen. 

Ook blijkt dat op de dag van het onderzoek de groepshulp tijdens het bezoek in ieder geval van 

15.00 tot 15.15 uur alleen is bij een groep kinderen. De beroepskrachten van de basisgroepen de 

Poema's en de Jaguars zijn afwezig omdat zij ingezet zijn voor het uit school halen van de 

kinderen. De groepshulp is niet gekwalificeerd overeenkomstig de cao kinderopvang. 

Uit een observatie blijkt dat de sfeer in de groep onrustig is tijdens de afwezigheid van de 

beroepskrachten en er een deel van de kinderen overheersend aanwezig zijn. Zij vertonen 

verstorend en negatief gedrag zoals luid en ongewenst taalgebruik.   

Omdat de beroepskracht-kindratio en de opleidingseisen geen onderdeel zijn van het nader 

onderzoek, zijn deze voorwaarden niet beoordeeld. 

Wel zijn deze bevindingen besproken met de locatieverantwoordelijke en de directeur van Les 

Petits. Aangegeven is dat de opmerkingen en constateringen tijdens het jaarlijkse onderzoek uit te 

voeren in 2023 extra aandacht krijgen. 

Voor wat betreft het uit school halen van de kinderen en de inzet van de groepshulp, zullen andere 

keuzes gemaakt worden.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview directeur 

 Interview locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie tijdens locatiebezoek 

 Personenregister Kinderopvang 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 Presentielijsten (week 47 t/m 50) 

 Personeelsrooster (week 47 t/m 50) 

 Pedagogisch beleidsplan (Les Petits Kinderopvang versie website) 

 Overzicht structureel aanwezigen  

 Intakeboek Les Petits Kinderopvang BSO Cruquiusweg B en C 

 Protocol Groepen samenvoegen en opvang van kinderen in een andere basisgroep op de BSO 

(13-09-2022 versie 3)  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits Cruquiusweg 39C 

Aantal kindplaatsen : 60 

Gegevens houder 

Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061 JP Bloemendaal 

Website : www.lespetits.nl 

KvK nummer : 41225223 

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 :  P.R.  Schurer  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heemstede 

Adres : Postbus 352 

Postcode en plaats : 2100 AJ HEEMSTEDE 

Planning 

Datum inspectie : 15-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 31-01-2023 

 

 


