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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. 
De houder heeft op 7-3-2018 een verzoek tot registratie in het LRK ingediend bij de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp om aan Duivestein 29, 2641 LG te Pijnacker, een kindercentrum te exploiteren 
met maximaal 32 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 1 - 3 jaar. De houder was 
voornemens per 1-5-2018 het kindercentrum te openen. 
  
De houder heeft uitstel aangevraagd bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp omdat het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid niet voldeed aan de wettelijke eisen. De houder heeft uitstel gekregen tot  
15-7-2018. 
  
Op 7-6-2018 heeft de toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd om deze locatie te 
beoordelen. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Casa Toddler is een nieuw te openen kindercentrum van de houder Stichting Casa 
opvang. Naast dit kindercentrum heeft de houder een ander kinderdagverblijf voor kinderen van  
3 - 4 jaar waarbij de opvang is geïntegreerd in de basisschool in de groep onderbouw. Ook heeft de 
houder twee buitenschoolse opvang (BSO's) locaties in de gemeente Pijnacker verbonden aan de 
basisscholen van de houder. De visie volgens Montessori van de houder op het bieden van 
basisschool in combinatie met BSO staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.  
  
De houder is voornemens de kinderen in dit nieuwe kindercentrum op te vangen in twee 
stamgroepen met maximaal 16 kinderen per groep. Voor beide groepen geldt een leeftijdsindeling 
van 1 - 3 jaar (verticale indeling). Vanaf 3 jaar stromen de kinderen door naar de onderbouwgroep 
van de Casaschool. 
  
Casa Toddler biedt tweetalige Montessori opvang aan. Naast de Nederlands taal wordt voor de helft 
van de tijd Engels aangeboden volgens de methode OPOL (one teacher one language). De houder 
heeft hiervoor een gedragscode opgesteld. 
  
Het kindercentrum is gehuisvest in een vrijstaand gebouw in een groene, natuurlijke omgeving.  
De stamgroepen liggen op de begane grond en het speellokaal ligt op de eerste etage.  
De buitenruimte is vanuit de stamgroepen te betreden. De dagopvang is gevestigd schuin 
tegenover één van de twee BSO's en basisschool van de houder. Tijdens het bezoek voor het 
onderzoek voor registratie waren de stamgroepruimtes en de buitenruimte nog niet ingericht.  
In één van de twee stamgroepruimtes is een keuken geplaatst. De kinderen zullen warme 
maaltijden krijgen tijdens de opvang. 
  
De houder heeft een nieuwe locatiemanager en twee nieuwe beroepskrachten aangenomen voor dit 
kindercentrum. Twee andere beroepskrachten zijn al werkzaam bij de houder. 
  
De houder is voornemens medio juli 2018 te beginnen met de opvang van één groep. Gedurende 
twee weken zullen de kinderen komen wennen. Vanaf 1 augustus start de houder met het bieden 
van dagopvang. De tweede groep zal later dit jaar starten. 
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Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
Tijdens dit onderzoek voor registratie zijn tevens de nieuwe kwaliteitsmaatregelen naar aanleiding 
van de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) beoordeeld. 
Er wordt niet voldaan aan de volgende onderdelen: 
  
 Pedagogisch klimaat, inspectie-item inhoud pedagogisch beleidsplan; 
 Personeel en groepen, inspectie-item gebruik van de voorgeschreven voertaal; 
 Veiligheid en gezondheid, inspectie-item veiligheid en gezondheid; 
 Ouderrecht, inspectie-item klachten en geschillen. 
  
De toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om de overtredingen zo spoedig 
mogelijk te herstellen. De houder heeft gebruik gemaakt van dit herstelaanbod waarna de 
overtredingen op het pedagogisch beleidsplan, het beleid veiligheid en gezondheid en ouderrecht 
zijn beëindigd. 
  
Het oordeel in het inspectierapport wordt echter niet aangepast aangezien het op het moment van 
inspectiebezoek niet voldeed. 
  
Voor de voorgeschreven voertaal (voor Casa Toddler Nederlands en Engels) blijft de overtreding 
staan echter de toezichthouder adviseert geen handhaving omdat de houder een gedragscode 
heeft opgesteld waaraan wordt voldaan. 
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Observaties en bevindingen 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
  
 
Registratie 
 
Het kindercentrum zal niet in exploitatie worden genomen voordat een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de wettelijke eisen en de houder het besluit van de registratie van de 
gemeente heeft ontvangen. 
 
 
Wijzigingen 
 
Wijzigingen betreffende de registratie die zich in de toekomst voordoen dient de houder per 
ommegaande aan de gemeente door te geven. 
 
 
Administratie 
 
Tijdens de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de kinderen. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 1 – 3 jaar. 
De ouders/verzorgers zullen hiervoor een plaatsingscontract tekenen waarin onder meer afspraken 
zijn opgenomen met betrekking tot de maandelijkse financiële vergoeding aan de houder. 
  
De houder werkt met digitale overeenkomsten. De toezichthouder heeft een digitaal formulier 
ingevuld om de betreffende voorwaarde te kunnen beoordelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. T. Wessels en mw. M. Groen) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 12-3-2018, 27-3-2018, 12-4-2018, 7-6-2018, 18-6-2018) 
 Digitaal inschrijfformulier website houder 
 LRK 
 Meldingsformulier register gemeente 
 Brief opschorten beslistermijn (26-4-2018) 
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Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. 
In dit document moet de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 
kinderopvang omschreven staan. Hiermee wordt bedoeld dat er een uitwerking van de  
4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven moet staan omschreven waarbij 
rekening wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen. 
  
Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, 
het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn. 
  
Ook de beschrijving van een doorlopende ontwikkelingslijn naar de basisschool of BSO en de wijze 
waarop dit vorm wordt gegeven door het kindercentrum moet staan beschreven. 
  
Bij openingstijden langer dan 10 uur per dag kan maximaal 3 uur per dag afgeweken worden van 
de beroepskracht-kindratio. Sinds 1 januari 2018 dient in het pedagogisch beleidsplan te worden 
opgenomen op welke tijden afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio en op welke 
tijden in ieder geval niet wordt afgeweken (en dus altijd wordt voldaan aan de beroepskracht-
kindratio). 
  
De uren waarop wordt afgeweken kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel 
iedere week hetzelfde. 
Als geen tijden staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan, dan mag nooit worden afgeweken 
van de beroepskracht-kindratio. 
Deze informatie moet actueel zijn en naar ouders worden gecommuniceerd. 
  
De houder heeft voor dit kindercentrum een op de locatie afgestemd pedagogisch beleidsplan 
opgesteld met datum 2018, ontvangst 12-3-2018 bij aanvraag voor registratie.  
  
Stagiaires/vrijwilligers 
De houder heeft geen melding gemaakt van stagiaires en/of vrijwilligers omdat deze in beginsel 
niet aanwezig zullen zijn op het kindercentrum. In geval de houder op een later moment wel 
gebruik gaat maken van stagiaires en/of vrijwilligers wordt het pedagogisch beleidsplan aangepast. 
  
Herstelaanbod: 
In dit pedagogisch beleidsplan zijn bijna alle voorwaarden, zoals gesteld in de Wko, opgenomen.  
Er ontbreekt echter informatie en informatie is tegenstrijdig: 
  
 de tijden waarop nooit afgeweken zal worden van de BKR staat niet vermeld; 
 de leeftijdsopbouw van de stamgroepen is tegenstrijdig bijvoorbeeld op blz. 4 staat dat er 

kinderen worden opgevangen van 0 - 3 jaar en op blz. 17 staat dat er kinderen worden 
opgevangen van 1 - 3 jaar.  

  
De toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om de ontbrekende en 
tegenstrijdige informatie aan te vullen en zo de overtreding te herstellen. 
De houder heeft het pedagogisch plan binnen de gestelde termijn aangevuld. Deze versie,  
12-4-2018 ontvangen, voldoet nu aan de gestelde eisen. Na deze versie heeft de houder het 
pedagogisch beleidsplan opnieuw geactualiseerd, dit betreft versie 18-6-2018 welke voldoet. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan 
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. T. Wessels en mw. M. Groen) 
 Observaties (23-4-2018) 
 Website (https://casaschool.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 12-3-2018, 27-3-2018, 12-4-2018, 7-6-2018, 18-6-2018) 
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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 of peuterspeelzalen geen nieuwe strafrechtelijke gegevens 
op hun naam hebben staan. 
  
De toezichthouder heeft de VOG beoordeeld van de rechtspersoon.  
Deze beoordeelde VOG voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. 
  
Per 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het 
(huidige) systeem voor continue screening. 
Vanaf deze datum moet iedereen die woont of werkt op 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 geldt een 
overgangstermijn om zich in te schrijven in het PRK tot 01-07-2018. Voor alle overige personen 
(stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en structureel aanwezige personen) geldt deze 
overgangstermijn niet. 
  
De houder heeft drie van de vier beroepskrachten gekoppeld. De toezichthouder zal de registratie 
in het PRK van alle beroepskrachten en de koppeling aan de kinderopvangorganisatie beoordelen 
bij het onderzoek na registratie. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 
gekwalificeerd diploma. In de cao-kinderopvang staat een overzicht van diploma's die volstaan. 
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op vier personen die werkzaam zullen zijn op 
het kindercentrum. Drie van hen voldoen aan de gestelde eisen. Voor de vierde beroepskracht is 
een EVC traject in gang gezet. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De houder Casa Toddler is voornemens twee stamgroepen in te richten met elk 16 kinderen van  
1 - 3 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de stamgroep zullen er 2 à 3 beroepskrachten 
per groep werkzaam zijn waarbij één beroepskracht Engels spreekt met de kinderen. 
  
Naast de indeling in een vaste stamgroep dient aan ieder kind een mentor toegewezen te zijn. 
Deze indeling wordt vastgelegd in het digitale kinddossier en de ouder/verzorger verneemt wie de 
mentor is bij het intake-/kennismakingsgesprek. 
  
Met deze werkwijze voldoet de houder aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Op het kinderdagverblijf Casa Toddler gaat tweetalige opvang aangeboden worden. De tweede taal 
betreft de Engelse taal. 
Hiermee wordt niet aan de wet- en regelgeving voldaan. 
  
De organisatie, Casa Toddler, heeft een gedragscode opgesteld: hierin is opgenomen onder welke 
omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. De beschreven voorwaarden in de 
gedragscode dragen ertoe bij dat de kwaliteit van de tweetalige opvang redelijkerwijs geborgd zal 
worden. De houder heeft verder diverse beleidsstukken, waaronder het pedagogisch beleid in zowel 
het Engels als het Nederlands vastgesteld. Informatie voor ouders is in twee talen beschikbaar op 
de website van de houder (www.casaschool.nl). 
  
Jaarlijks worden de kinderen geobserveerd, de beroepskrachten schrijven hiervan verslagen in de 
taal die de ouders prefereren. Op de locatie worden geen kinderen met een VVE-indicatie geplaatst. 
Daarnaast blijkt uit de gedragscode en het interview met de houder dat de 'One teacher, one 
language-methode' wordt toegepast. Deze methode houdt in dat één beroepskracht altijd 
Nederlands spreekt, de ander altijd Engels in de stamgroep. Dit is conform de gedragscode zoals 
deze in april 2018 is vastgesteld door de houder. 
In de personeelsadministratie van de houder (het werkrooster) zal per dagdeel worden genoteerd 
welke taal de beroepskrachten spreken, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt wat het aanbod per 
taal is. 
  
Het werkoverleg met de beroepskrachten wordt in het Engels gevoerd. Alle beroepskrachten die 
werkzaam zijn bij het kinderdagverblijf kunnen dit overleg in het Engels volgen. 
  
Alle beroepskrachten voldoen aan het volgens de gedragscode vereiste taalniveau (B2/3F). Door 
middel van diploma's (hbo-niveau of hoger), door certificaten van taaltoetsen en een overzicht van 
alle beroepskrachten en hun taalniveaus heeft de houder aangetoond dat alle beroepskrachten 
minimaal op B2- (3F-)niveau beheersen van de taal die zij met de kinderen spreken. Van de Engels 
sprekende beroepskrachten die in het bezit zijn van een diploma dat gelijk is gesteld aan mbo 3-
niveau of mbo 4-niveau is door middel van taalcertificaten aangetoond dat deze beroepskrachten 
voldoen aan het vereiste taalniveau. 
  
Na de dagopvang kunnen de kinderen doorstromen naar de Casaschool waar eveneens tweetalig 
onderwijs wordt gegeven volgens bovenstaande methode. 
  
Conclusie 
In dit kindercentrum wordt niet de voorgeschreven voertaal gebruikt, omdat er tweetalige opvang 
om zowel de Nederlandse als de Engelse taal wordt geboden. 
De houder heeft voor het aanbieden van tweetalige opvang echter een gedragscode tweetalige 
opvang opgesteld. Bij het onderzoek na registratie wordt de tweetaligheid en de gedragscode in de 
praktijk getoetst. 
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de 
Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als 
voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig 
een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. T. Wessels en mw. M. Groen) 
 Website (https://casaschool.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Gedragscode (april 2018) 
 EVC-traject 
 Taalcertificaten (toetsing B2 niveau) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op iedere locatie voor kinderopvang dient een actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid 
(V&G) 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 de 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. 
  
Daarnaast dient houder te beschrijven hoe de opvang georganiseerd wordt, zodanig dat 
voorkomen kan worden dat kinderen of beroepskrachten (in opleiding) grensoverschrijdend gedrag 
vertonen. Het vier-ogenprincipe speelt hierbij op locaties voor de dagopvang een belangrijke rol. 
Tevens dient de houder het achterwacht beleid op te nemen in het veiligheidsbeleid. 
  
Sinds 1 januari 2018 dient er tijdens de openingstijden van het kindercentrum altijd minimaal één 
volwassene aanwezig te zijn die gekwalificeerd is om eerste hulp te verlenen aan kinderen. 
  
De houder heeft drie van de vier beroepskrachten voor dit kindercentrum opgeleid voor EHBO voor 
kinderen. Ook wordt de locatiemanager voor opening van het kindercentrum opgeleid voor EHBO 
voor kinderen. 
  
Dit onderzoek betreft een onderzoek voor registratie. De houder heeft bij de aanvraag voor 
registratie niet een V&G beleid opgesteld dat voldoet aan nieuwe wettelijk gestelde eisen per  
1-1-2018. De houder heeft een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd t.b.v. de 
aanvraag voor registratie. Dit document is gebaseerd op de wetgeving van voorgaande jaren. 
  
Herstelaanbod: 
De toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om het ontbrekende document 
(het V&G beleid) alsnog aan te leveren. De gemeente Pijnacker/Nootdorp heeft de houder tevens 
uitstel op de termijn verleend om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen en zo de overtreding te 
herstellen. 
De locatiemanager heeft het V&G beleid binnen de gestelde termijn ingediend. Deze versie,  
24-5-2018, voldoet nu aan de gestelde eisen. 
De houder heeft aangegeven het beleid te evalueren en zo nodig te actualiseren binnen drie 
maanden na opening van het kindercentrum. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk 
vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig 
actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het 
kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. Sinds 1 juli 2013 geldt de verplichting om deze 
meldcode te gebruiken bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of geestelijke mishandeling 
of misbruik van een kind. 
  
De houder gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. 
In de meldcode staan de te nemen stappen beschreven. Ook zijn een overzicht van signalen en een 
sociale kaart hierin opgenomen. 
Op verzoek van de toezichthouder heeft de houder de sociale kaart geactualiseerd. 
  
De toetsing of beroepskrachten op de hoogte zijn gebracht van deze meldcode vindt plaats bij het 
onderzoek na registratie later dit jaar. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Actieplan veiligheid (1-3-2018) 
 Actieplan gezondheid (1-3-2018) 
 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013 en versie juni 2018) 
 EHBO voor kinderen certificaten 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 24-5-2018 
 Protocollen: binnenmilieu, hygiëne, sanitair, kindvermissing, voeding en hygiëne 
 jaarplanner protocollen bespreken 
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Accommodatie 

 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Op het kindercentrum zijn twee stamgroepen. Iedere stamgroep beschikt over een eigen, 
afzonderlijke stamgroepruimte. In beginsel zal de houder starten met één stamgroep met 
maximaal 16 kinderen. Later dit jaar of begin 2019 zal de tweede stamgroep starten.  
Op basis van de plattegrond is de oppervlakte van de groepsruimtes als volgt: 
  
Groep 1: 56.25 m² (minimaal 56 m² nodig voor 16 kinderen) 
Groep 2: 56.25 m² (minimaal 56 m² nodig voor 16 kinderen) 
  
Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte nodig. Hier wordt aan voldaan. 
  
Naast de stamgroepruimten heeft de houder ook een speellokaal op de eerste verdieping tot zijn 
beschikking. Deze ruimte zal worden gebruikt bij bijvoorbeeld slecht weer zodat de kinderen dan 
meer bewegingsruimte hebben. De oppervlaktematen van het speellokaal zijn niet gemeten omdat 
er wettelijk voldoende ruimte is in beide stamgroepen voor het aantal kindplaatsen. 
  
Inrichting binnenruimte 
De binnenruimte moet passend zijn ingericht. De beoordeling van deze voorwaarde vindt plaatst bij 
het onderzoek na registratie later dit jaar. 
  
Slaapruimte 
Een kindercentrum dient voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar te beschikken over een op 
het aantal aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
De houder start met één stamgroep. De stamgroepruimte van de tweede stamgroep zal bij 
aanvang ingericht worden als slaapruimte omdat er geen andere afzonderlijke slaapruimte is voor 
kinderen van 1 - 1.5 jaar. 
De houder heeft aangegeven het aanname beleid aan te passen. Alleen ouders waarmee al 
contract-onderhandelingen lopen vanuit de wachtlijst kunnen een kind plaatsen bij de houder van  
1 - 1.5 jaar. De houder gaat voor nieuwe ouders opvang bieden voor kinderen van 1.5 jaar tot  
3 jaar in de dagopvang. Vanaf 4 jaar stromen kinderen door naar de dagopvang/basisschool van de 
houder op een ander adres in Pijnacker. 
Wanneer er opvang plaatsvindt in de 2e stamgroepruimte zullen er geen kinderen meer worden 
opgevangen van 1 - 1.5 jaar. Kinderen vanaf 1.5 jaar mogen slapen in de stamgroepruimte.  
De kinderen slapen op matrasjes op de grond. 
De ventilatie in de stamgroepruimte gebeurt door het openen van ramen. 
  
Met deze tijdelijke werkwijze voor de kinderen van 1 - 1.5 jaar voldoet de houder aan de gestelde 
eisen. 
  
Buitenruimte 
Naast voldoende binnenspeelruimte dient ook per aanwezig kind tenminste 3 m² buitenspeelruimte 
vast beschikbaar te zijn. 
Deze buitenspeelruimte dient voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het 
kindercentrum te zijn. Voor kinderen van twee jaar of ouder dient de buitenspeelruimte bij 
voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum te zijn, maar in ieder geval aangrenzend aan het 
gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 
  
De buitenspeelruimte van deze locatie is 408 m². De buitenruimte is te betreden vanuit beide 
stamgroepen en begrensd door een hek. Deze oppervlakte is voldoende groot voor het huidige 
aantal geregistreerde kindplaatsen. Er wordt ook voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat 
betreft de aangrenzende ligging. 
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Inrichting buitenruimte 
De buitenruimte dient passend ingericht en veilig te zijn. Deze voorwaarde wordt beoordeeld bij 
het onderzoek na registratie.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder mw. T. Wessels en locatiemanager mw. M. Groen) 
 Observaties (23-4-2018) 
 Plattegrond (binnenruimten) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 12-3-2018, 27-3-2018, 12-4-2018, 7-6-2018, 18-6-2018) 
 Meting door houder van buitenruimte 
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Ouderrecht 

 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders, en een ieder die daarom verzoekt, over het te voeren beleid. Dit 
gebeurt door de website van actuele informatie te voorzien, telefonisch vragen te beantwoorden, 
nieuwe ouders uit te nodigen voor een informatief- en kennismakingsgesprek. Ook worden vragen 
beantwoord bij het brengen/halen van de kinderen. Deze informatie is actueel. 
  
De houder organiseert meerdere keren per jaar informatie-avonden over het beleid van de 
opvang/school. 
  
De houder is op de hoogte van het feit dat de inspectierapporten van de GGD op zijn eigen website 
moeten worden geplaatst. Hiermee zorgt de houder ervoor dat de inspectierapporten makkelijk te 
vinden zijn door de ouders en andere geïnteresseerden. 
  
Ouders zullen op de hoogte worden gebracht van de interne klachtenregeling en de mogelijkheid 
om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie door middel van het 
kennismakingsgesprek, het pedagogisch beleidsplan en de regeling is goed te vinden op de 
website. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder dient een interne regeling te treffen voor de behandeling van klachten van ouders.  
Deze regeling moet schriftelijk worden vastgelegd. 
Indien een ouder een klacht wil indienen dan moet dit schriftelijk gebeuren. In de klachtenregeling 
moet beschreven staan hoe de houder de klacht vervolgens behandelt. 
  
Daarnaast is de houder verplicht zich aan te sluiten bij de landelijke Geschillencommissie 
Kinderopvang. 
  
Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft versie 'reglement interne klachtenregeling 2017-2018' van de website van 
de houder beoordeeld. Op deze locatie wordt voldaan aan het hebben van een interne 
klachtenregeling. De regeling voldoet echter niet aan alle wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  
De eisen die ontbreken zijn: 
  
 De afhandeling van de klacht mag maximaal 6 weken duren. In art 3.1 staat maximaal  

10 weken en in art 7 staat dat de afhandeling maximaal 6 weken duurt als de klacht bij de drie 
geledingen is ingediend. Beide artikelen zijn niet conform de wetgeving. 

 De houder houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de afhandeling. 
 De houder de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt. 
 De houder in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen de eventuele maatregelen 

naar aanleiding van de klacht zullen worden gerealiseerd. 
  
De toezichthouder heeft aan de houder de mogelijkheid geboden om de ontbrekende informatie 
aan te vullen en onjuiste informatie te corrigeren om zo de overtreding te herstellen. 
De houder heeft het interne klachtenreglement binnen de gestelde termijn aangevuld. Deze versie, 
reglement klachtenprocedure Casa 2018, voldoet nu aan de gestelde eisen. De houder heeft de 
aangepaste klachtenprocedure op 21-6-2018 op de website geplaatst. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

 
 

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. T. Wessels en mw. M. Groen) 
 Website (https://casaschool.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 12-3-2018, 27-3-2018, 12-4-2018, 7-6-2018, 18-6-2018) 
 Klachtenregeling (versie 2017-2018 en versie 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  
De administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten vermeldende in ieder 
geval naam, geboortedatum, en de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 
werkzame personen, tot personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn 
gekoppeld aan de houder van het kindercentrum; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en art 17d lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
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 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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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 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) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 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) 

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) 
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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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Casa Toddlers 
Website : http://www.casaschool.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000039292703 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Casa Opvang 
Adres houder : Goudenregensingel 25a 
Postcode en plaats : 2641AV Pijnacker 
KvK nummer : 53076257 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  T.H. van  Pelt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Pijnacker-Nootdorp 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2640AA PIJNACKER 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 26-06-2018 
Zienswijze houder : 27-06-2018 
Vaststelling inspectierapport : 28-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Sinds februari 2018 is Casa bezig met het oprichten van een tweetalig Montessori 
kinderdagverblijf voor 1-3 jarigen. Dit was voor ons nieuw terrein en in combinatie met de nieuwe 
Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) een leuke uitdaging. 
  
In deze opbouwende fase hebben we dan ook veel gehad aan de aanwijzingen van de GGD en de 
herstelperiode die we hebben gekregen om de genoemde overtredingen de corrigeren. 
  
Op alle genoemde overtredingen ging het om textuele aanpassingen en het updaten van 
documenten naar de nieuwe eisen vanuit de wet IKK. Op alle genoemde punten staan wij volledig 
achter de uitgevoerde wijzigingen om aan de eisen te voldoen. 
  
Onderstaand per (gecorrigeerde) overtreding en korte zienswijze: 
  
Pedagogisch klimaat,Inspectie-item inhoud pedagogisch beleidsplan; 
In de beschrijving van de leeftijdscategorie die Casa Toddlers gaat opvangen is een textuele fout 
geslopen. Deze hebben wij aangepast. De drie uurs regeling van niet/niet duidelijk beschreven, 
deze hebben wij toegevoegd. 
  
Personeel en groepen, inspectie-item gebruik van de voorgeschreven voertaal;  
Tweetalig onderwijs is een van de belangrijke pilaren van Casa. Omdat we een doorlopende 
leerlijn hebben willen we dit heel graag aanbieden vanaf 1 jaar. We hebben hiertoe een 
gedragscode tweetalig opvang opgesteld. 
  
Veiligheid en gezondheid, inspectie-item veiligheid en gezondheid;  
We begrijpen dat er een initieel document moet zijn, maar vinden het nog belangrijker om dit 
samen met het personeel op te stellen en met het personeel in te vullen. Vandaar dat dit 
document er in eerste instantie niet was en we binnen drie maanden een aangepaste versie zullen 
opleveren, waar ook alle beroepskrachten aan hebben bijgedragen. 
  
Ouderrecht, inspectie-item klachten en geschillen.  
We erkennen dat de eerder gehanteerde klachtenregeling niet/ niet duidelijk genoeg aansloot bij 
de daarvoor geldende wet en regelgeving. De regeling is dan ook dienovereenkomstig aangepast 
en sluit nu goed aan op wet een regelgeving. 
  
Naar ons inzien voldoen we, na de herstel periode, aan alle door de Wet kinderopvang en Wet 
innovatie kwaliteit kinderopvang gestelde eisen om exploitatie te laten plaatsvinden. 
  
Met vriendelijke groet/ kind regards, Tessa Wessels Casa Tweetalige Montessorischool 
Goudenregensingel 25A 
2641AV Pijnacker 
tel. 015-2010376 directie@casaschool.nl www.casaschool.nl 
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