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De Voetstapjes 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 gemeente Den Haag (Aanwijzing OCW/2018.1482) heeft toezichthouder op  
10 april 2018 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 Voetstapjes is een kindercentrum met 3 stamgroepen en biedt opvang aan in 
totaal maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Op deze locatie was voorheen 
kindercentrum De Roze Olifantjes gevestigd. Dit centrum is vanaf maart 2017 overgenomen door 
een nieuwe houder en veranderd van naam naar De Voetstapjes. 
  
Kinderdagverblijf De Voetstapjes biedt flexibele opvang. Er wordt opvang geboden vanaf 5.00 tot 
20.00 uur. Er kan gekozen worden voor afname per dag(deel) of afname per uur. Het 
kindercentrum is gelegen in de wijk Leyenburg. Er is een ruime, afgesloten buitenruimte aanwezig. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
  
De overtreding zoals geconstateerd tijdens het jaarlijkse onderzoek op 7 december 2017 blijkt 
tijdens het nader onderzoek op 10 april 2018 beëindigd.  
  
Op het onderzochte item is geen overtreding geconstateerd. 
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De Voetstapjes te 's-Gravenhage 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
 Kinderdagverblijf De Voetstapjes bestaat momenteel uit 3 groepen. 
  
 Groep Reuzenstapjes biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. 
 Groep Dwergstapjes biedt opvang aan maximaal 10 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. 
 Groep Babystapjes biedt opvang aan maximaal 7 kinderen in de leeftijd 0-2 jaar. 
   
In het jaarlijkse onderzoek d.d. 7 december 2017 is vastgesteld dat kinderen, naast de vaste 
stamgroep, ook gedurende een bepaalde periode opgevangen kunnen worden in een andere, 2e 
stamgroep. Houder heeft tijdens dit jaarlijkse onderzoek aangegeven geen gebruik te maken van 
een toestemmingsformulier bij plaatsing in een 2e stamgroep. Dit toestemmingsformulier ontbrak. 
Op verzoek van de toezichthouder heeft houder middels herstelaanbod een toestemmingsformulier 
opgemaakt. Na herstel voldeed dit formulier echter nog niet.  
  
Toezichthouder heeft inmiddels een bezoek gebracht aan de locatie en het toestemmingsformulier 
opnieuw beoordeeld. Houder heeft aan toezichthouder aangetoond dat er middels een 
toestemmingsformulier wordt gewerkt. Toezichthouder heeft meerdere ondertekende exemplaren 
ingezien. Deze toestemmingsformulieren voldoen aan de gestelde eisen.  
  
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (d.d. 10 april 2018) 
 Toestemmingsformulieren plaatsing 2e stamgroep (ingezien 10 april 2018). 
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De Voetstapjes te 's-Gravenhage 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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 Voetstapjes te 's-Gravenhage 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Voetstapjes 
Website : http://www.devoetstapjes.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000021438137 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Wing Ho Lui 
KvK nummer : 67998216 
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 :  J. Romijn 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-05-2018 
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