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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Houder heeft op 16-08-2018 een verzoek tot registratie in het LRK ingediend bij de gemeente Den 
Haag om aan de van Heutszstraat 12 een kindercentrum te exploiteren met maximaal 16 

kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 3 - 5 jaar. 
Houder wil het kindercentrum graag openen per 03-09-2018. 
Het betreft hier een verhuizing; voorheen zat dit kindercentrum gehuisvest aan de Amalia van 
Solmsstraat 155. 
Op 30-08-2018 heeft toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd om deze locatie te 
beoordelen. 

 

 
Beschouwing 

 
Three Little Ships maakt onderdeel uit van de Haagsche SchoolVereeniging (HSV). Three Little 
Ships is een Engelstalige pre-school voor expatkinderen vanaf 3 jaar tot de leeftijd dat ze in 
kunnen stromen op de internationale school (meestal op 5-jarige leeftijd). 
Dit kindercentrum is een mengvorm van opvang en onderwijs. De kinderen worden opgevangen in 
een groep met maximaal 16 kinderen. De kinderen komen vijf dagen per week. Van maandag tot 
en met vrijdag van 8:45 uur tot 14:45 uur en op woensdag tot 12:15 uur. 

  
Aangezien het hier een verhuizing betreft, zijn in dit rapport niet alle inspectie-onderdelen 
uitgewerkt. Deze zijn op de vorige locatie beoordeeld en zullen dit jaar op de nieuwe locatie tijdens 
de reguliere jaarlijkse inspectie weer beoordeeld worden. Er verandert, afgezien van de wisseling 
van de locatie, niets aan de werkwijze. Ook het personeelsbestand blijft ongewijzigd. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
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. 

Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang 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 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. Voor vaste beroepskrachten was tot 1 juli 2018 
een overgangsregeling van kracht. 
  
De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van alle 

beroepskrachten en andere medewerkers die werkzaam zijn op dit kindercentrum. 
De inschrijving in het PRK en de koppeling aan de houder van alle medewerkers is reeds tot stand 
gebracht door de houder aangezien dit kinderdagverblijf al bestond, zij het op een ander adres. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. H. Claus-Willemsen, interim manager) 
 Personen Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op iedere locatie voor kinderopvang dient een actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid aanwezig 

te zijn. In dit beleid dient beschreven te worden wat de voornaamste risico’s met grote gevolgen 
zijn voor de kinderen en hoe de houder de kinderen leert omgaan met kleinere risico’s. 
Het beleid dient cyclisch te zijn en houder moet er ook voor zorgdragen dat in de praktijk volgens 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
Het doel is dat alle medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en zich verantwoordelijk voelen 
voor het opstellen en uitvoeren van het beleid. 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld en voor zover mogelijk de risico's 
geïnventariseerd die gelden voor deze locatie. 
  
Het vierogen-principe op deze locatie: 

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. 

Op dit kindercentrum wordt de gehele dag, gewerkt met minimaal drie beroepskrachten. Er wordt 
om 8:45 uur gestart met minimaal drie beroepskrachten. Tot het eind van de dag (14:45 uur) 
werken zij samen op de groep. Daarnaast zijn in het schoolgebouw altijd andere volwassenen 
aanwezig en is er in het gebouw veel transparantie door de grote ramen in de lokalen. 
Met deze werkwijze voldoet de houder aan de wettelijke eisen ten aanzien van de organisatie van 
het vierogenprincipe. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. H. Claus-Willemsen, interim manager) 
 Observaties 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (september 2017, augustus 2018) 
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Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Er is 1 stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 - 5 jaar. 

Er wordt gebruik gemaakt van een ruim lokaal (oorspronkelijk 2 lokalen die zijn doorgebroken). De 
ruimte is 70,5 m² groot. Dit is ruim voldoende groot voor 16 kinderen (minimaal 56 m² nodig). 
De ruimte is passend ingericht. 
  
Aan de school grenst een groot speelplein, dat door verbouwingwerkzaamheden tijdelijk voor een 
gedeelte is afgezet. Er blijft nog een groot gedeelte beschikbaar. Op basis van een rooster hebben 

de kinderen van het kinderdagverblijf voldoende mogelijkheid om buiten te spelen. De 
bouwwerkzaamheden zullen duren tot eind december 2018. 
Voor de kinderen van het kinderdagverblijf zal er uiteindelijk een aan de groep grenzende 
buitenruimte worden gecreëerd (afgezet met een hek). 

Naast de buitenruimte hebben de kinderen ook nog de mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen 
gebruik te maken van de gymzaal in de school. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. H. Claus-Willemsen, interim manager) 
 Observaties 
 Plattegrond 
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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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

8 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 30-08-2018 
Three Little Ships te 's-Gravenhage 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Three Little Ships 

Website : http://www.threelittleships.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000002925958 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Haagsche SchoolVereeniging 
Adres houder : Van Heutszstraat 12 
Postcode en plaats : 2593 PJ 's-Gravenhage 
Website : www.threelittleships.nl 
KvK nummer : 41150342 
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 :  B. Ruivenkamp 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
 
Planning 

Datum inspectie : 30-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 30-08-2018 
Zienswijze houder : 30-08-2018 
Vaststelling inspectierapport : 30-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft op 30-09-2018 per E-mail laten weten akkoord te zijn met de inhoud van het 
rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


