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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 28 juni 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Robinson de Optimist in Vijfhuzen. 

  

Tijdens dit nader onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 
Het betrof het pedagogisch beleidsplan. Dit plan was niet voldoende tijdens de jaarlijkse inspectie 

van 3 mei jl. 
  

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

  
Eindconclusie 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de overtredingen zijn opgeheven. 

 

 
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 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens dit nader onderzoek is het pedagogisch beleidsplan getoetst. 
  

 

Pedagogisch beleid 
 

Het pedagogsich beleidsplan is aangepast en de doorlopende leerlijn met de basisschool en de bso 
is toegevoegd. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 



6 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 28-06-2018 
KDV Robinson De Optimist te Vijfhuizen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Robinson De Optimist 
Website : http://www.robinson.nl  

Aantal kindplaatsen : 55 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Robinson Kinderopvang BV 

Adres houder : Korte Zijlweg 9 

Postcode en plaats : 2051BD Overveen 
Website : www.robinson.nl  

KvK nummer : 34131017 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smit 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130AG HOOFDDORP 

 
Planning 

Datum inspectie : 28-06-2018 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-06-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 29-06-2018 
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