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Casa Toddlers te Pijnacker 

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 Pijnacker-Nootdorp heeft 
de toezichthouder op 28-1-2019 een nader onderzoek uitgevoerd. Het betreft een 
bureauonderzoek op basis van documenten. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan 
tijdens de voorgaande, reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 

 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf Casa Toddlers is een nieuw kindercentrum in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
van de houder Stichting Casa Opvang. Casa Toddlers is gestart per 1-8-2018 met één stamgroep, 
genaamd Pluto, waarin maximaal 16 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 1-3 jaar. In de 
toekomst zal een tweede stamgroep starten. De kinderen vanaf 3 jaar stromen door naar de 
onderbouwgroep van de Casaschool. Kinderdagverblijf Casa Toddlers staat sinds 28-6-2018 
geregistreerd in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang). 
 
Verloop van het nader onderzoek 
De toezichthouder heeft op 28-1-2019 documenten opgevraagd bij de houder ten behoeve van dit 
nader onderzoek. De houder heeft ruim binnen de gestelde termijn, namelijk binnen een dag, de 
documenten gemaild. 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. Aan de onderzochte voorwaarden van het nader onderzoek is voldaan. 
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Casa Toddlers te Pijnacker 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De toezichthouder heeft de inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK) onderzocht van 
de beroepskracht waarop de overtreding is gegeven bij voorgaande inspectie. De beroepskracht is 
ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder van het kindercentrum op 14-10-2018. 
Tevens heeft de toezichthouder een personeelsoverzicht opgevraagd van deze locatie op 28-1-
2019. Alle alle medewerkers van het overzicht staan ingeschreven in het PRK en zijn gekoppeld 
aan de houder. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
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 ingezet moeten worden.  
 
Op basis van de aanwezigheidslijsten van 2-1-2019 t/m 28-1-2019 en het het personeelsrooster 
constateert de toezichthouder dat is voldaan aan de BKR. Ook heeft de toezichthouder onderzocht 
of de praktijk overeen komt met de door de houder in het pedagogisch beleid vastgestelde tijden 
waarop kan worden afgeweken van de BKR. 
 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Mentorschap 
Aan ieder kind dient een mentor toegewezen te zijn. Uit het onderzoek na registratie 
(inspectiebezoekdatum 17-8-2018) blijkt dat de houder ieder kind een mentor toewijst als duidelijk 
is met welke beroepskracht het kind de meeste affectie heeft. Deze werkwijze voldoet niet aan de 
Wet kinderopvang. 
 
Beoordeling door de toezichthouder 
De houder heeft de toezichthouder een overzicht gemaild van alle kinderen waarbij is aangegeven 
welke beroepskracht de mentor is van het kind. De toezichthouder heeft dit overzicht vergeleken 
met de presentielijst van week 5 (28-1-2019/1-2-2019). Alle kinderen hebben een mentor 
toegewezen gekregen. Van de vier vaste beroepskrachten zijn twee beroepskrachten mentoren van 
de kinderen. De ouders vernemen bij het intakegesprek welke beroepskracht de mentor is van het 
kind. 
Op deze locatie wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang 
 Overzicht structureel aanwezige personen 
 Overzicht ingeschreven kinderen 
 Presentielijsten (januari 2019) 
 Personeelsrooster (januari 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Mentorlijst kinderen 
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Casa Toddlers te Pijnacker 

 

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 met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 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) 

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 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

6 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 28-01-2019 

Casa Toddlers te Pijnacker 

 

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 : 2641 AV Pijnacker 
KvK nummer : 53076257 
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 :  T.H. van  Pelt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Pijnacker-Nootdorp 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2640 AA PIJNACKER 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-02-2019 
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