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De Flintstones kinderopvang te 's-Gravenhage 

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 Den Haag (Aanwijzing d.d. 26-03-2019 OCW kenmerk 
OCW/2018.7019) heeft toezichthouder op 03-05-2019 een nader onderzoek uitgevoerd. 
Het betreft een bezoek aan de locatie.  
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie 
niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 
 
Beschouwing 
 
Kindercentrum De Flintstones kinderopvang maakt onderdeel uit van de kinderopvangorganisatie 
Oh. the kids care company B.V.  
De dagopvang is gevestigd op de begane grond, heeft 4 stamgroepen in gebruik en biedt opvang 
aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. De locatie ligt in de wijk Leidschenveen, in 
het bedrijvengedeelte Forepark. Naast dagopvang biedt de houder ook BSO (buitenschoolse 
opvang), VSO (voorschoolse opvang) en flexibele opvang aan. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
 
De overtredingen zijn beëindigd. 
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De Flintstones kinderopvang te 's-Gravenhage 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Inleiding 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 
VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een 
belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 
Deze medewerkers vallen bovendien onder de continue screening. 
Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of 
personen die werken in de kinderopvang geen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam 
hebben staan.  
 
Per 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het 
systeem voor continue screening. Vanaf deze datum moet iedereen die woont op- of werkt bij een 
locatie waar kinderen worden opgevangen zich met een geldige VOG inschrijven in het PRK en 
worden gekoppeld aan de organisatie waar hij/zij werkzaamheden verricht.     
 
Beoordeling door toezichthouder 
De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van alle 
beroepskrachten en andere medewerkers, zoals de managers, die werkzaam zijn op dit 
kindercentrum. De houder van een kindercentrum heeft zorg gedragen voor koppeling met de in 
artikel 1.50 derde lid van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Inleiding  
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 
aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 
kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal per groep ingezet moeten worden. 
Indien niet wordt afgeweken van de BKR én slechts één beroepskracht werkzaam is, dan dient een 
achterwachtregeling in geval van calamiteiten vastgesteld te zijn.   
 
Beoordeling door toezichthouder 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie constateert 
toezichthouder dat is voldaan aan de BKR. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Inleiding 
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. Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang 
van het kind voorop te stellen.  
Ieder kind dient ingedeeld  te zijn in een vaste stamgroep. 
 
 



 

5 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 03-05-2019 

De Flintstones kinderopvang te 's-Gravenhage 

Beoordeling door toezichthouder 
Dit kindercentrum heeft 5 stamgroepen. De indeling is als volgt:  
 

Naam groep  Leeftijd kinderen Groepsgrootte 

Dino 0-2 jaar  11 

Hoppy 0-2 jaar  11 

Bam Bam 2-4 jaar  16 

Barney 2-4 jaar   16 

Gazoo 0-2 jaar  11 

 
 
Alle kinderen zijn ingedeeld in één van deze groepen.  
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (gesproken met de aanwezige beroepskrachten en per mail contact gehad met de 

vestigingsmanager) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Presentielijsten (Week 18) 
 Personeelsrooster (Week 18) 
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De Flintstones kinderopvang te 's-Gravenhage 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(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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De Flintstones kinderopvang te 's-Gravenhage 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Flintstones kinderopvang 
Website : http://www.deflintstones-kinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 65 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Oh. the kids care company B.V. 
Adres houder : Moezel 14 
Postcode en plaats : 2491 CT 's-Gravenhage 
Website : http://www.deflintstones-kinderopvang.nl/ 
KvK nummer : 58070087 
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 :  M. Groenveld 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
 
Planning 
Datum inspectie : 03-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-07-2019 
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