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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Perron 07 heeft op 23 januari 2017 een verzoek tot uitbreiding van de registratie in het LRKP
ingediend bij de gemeente Den Haag.
Momenteel staat het kindercentrum met 48 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde
uitbreiding betreft 16 extra kindplaatsen. De uitbreiding zal plaats vinden vanaf 6 maart 2017.
Op 14 februari 2017 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze
uitbreiding te beoordelen.
Beschouwing
Perron 07 is een kindercentrum met 4 (na uitbreiding 5) stamgroepen en biedt opvang aan
maximaal 48 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Perron 07 is geopend sinds april 2014.
Het kindercentrum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw in het Zeeheldenkwartier en is
volledig gerenoveerd en ingericht als kindercentrum.
Er wordt gewerkt met de Sporen pedagogiek. Deze pedagogiek is door de Stichting
Pedagogiekontwikkeling 07, de houder van Perron 07, ontwikkeld in de Nederlandse praktijk en de
interpretatie en vertaling van de Italiaanse Reggio Emilia pedagogiek. De ontwikkelaars zijn nu de
directie en begeleiders van het team van Perron 07. Sporen is ook een vorm van de erkende Voor
en Vroegschoolse VVE programma’s.
De beroepskrachten worden ondersteund door een 'pedagogista' (pedagogisch begeleider) en een
'atelierista' (een kunstzinnig begeleider).
Bij het centrum wordt met arrangementen gewerkt. Er kan worden gekozen voor een 3 dagen
arrangement (maandag, dinsdag en woensdag óf woensdag, donderdag en vrijdag), een vier dagen
arrangement (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of een vijf dagen arrangement.
Per dag wordt er standaard alleen kerntijd afgenomen. Tijdens de kerntijd (08.00 - 16.00 uur) ligt
het accent op opvoeding en educatie en wordt er gewerkt met het programma Sporen.
Tijdens deze kerntijd staan er altijd 2 vaste beroepskrachten op de groep.
Daarnaast wordt er dagelijks naast de kerntijd van 16.00 – 18.00 uur en tijdens de
vakantieperioden opvangtijd aangeboden.
De groepen Perron 0 en 1 voegen dan samen en de groepen Perron 2 en 3 voegen dan samen.
De groep wordt dan geleid door ofwel 1 van de 2 vaste beroepskrachten die ook op de groep staat
tijdens kerntijd of door een 3e vaste beroepskracht.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
Houder kan geregistreerd worden met de aangevraagde 64 kindplaatsen.
In het LRKP staat houder geregistreerd als een voorziening met gesubsidieerde voorschoolse
educatie. Perron07 is echter geen voorziening met gesubsidieerde voorschoolse educatie. Houder
wil wel graag in aanmerking komen als VVE locatie.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen 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 er 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’s beoordeeld van de beroepskrachten die werkzaam zullen zijn op
de nieuw te starten groep.
De VOG's van alle beroepskrachten die werkzaam zijn op dit kindercentrum en ook van de
medewerkers die in dienst zijn van de onderneming van de houder en regelmatig of af en toe een
bezoek brengen aan deze locatie zijn beoordeeld tijdens de jaarlijkse inspectie op 24 oktober 2016.
Alle VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten die werkzaam zullen zijn bij de nieuw te starten
groep zijn beoordeeld en voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Opvang in groepen
Na de uitbreiding zal er een vijfde stamgroep starten op de tweede etage van het kindercentrum.
Groep Perron 4 zal opvang bieden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op iedere locatie voor kinderopvang dienen jaarlijks de mogelijke risico’s geïnventariseerd te
worden. Zowel veiligheidsrisico’s als gezondheidsrisico’s dienen hierbij bekeken te worden.
Aan de hand van een, door de houder gekozen, standaard methodiek, wordt er per onderdeel een
inschatting gemaakt van alle mogelijke risico's. Ook moeten er maatregelen worden genomen om
eventuele risico’s zo klein mogelijk te maken.
Het doel is om zorg te dragen voor een zo veilig en gezond mogelijke omgeving voor de kinderen.
Op deze locatie is de meest recente risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd op 7 februari 2017.
De risico-inventarisatie gezondheid is uitgevoerd op 18 juli 2016.
Er wordt gewerkt met de digitale risico monitor.
De risico-inventarisaties hangen nauw samen met de huisregels en werkprotocollen.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Meeuwig; directeur - pedagoog)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Na de uitbreiding zal er een vijfde stamgroep starten op de tweede etage van het kindercentrum.
Groep Perron 4 zal opvang bieden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
De groepsruimte heeft een oppervlakte van 101,3 m².
Dit is voldoende groot voor de opvang van de maximaal 16 kinderen die er zullen worden
opgevangen. De groep kan bovendien gebruik maken van een waterspeelplaats.
Per kind is minimaal 3,5 m² passend ingerichte speeloppervlakte nodig, hier wordt aan voldaan.
Buitenspeelruimte
De aangrenzende buitenruimte heeft een oppervlakte van ca 350 m².
Dit is voldoende groot voor de maximaal 64 kindplaatsen waarmee het kindercentrum
geregistreerd wil worden in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
De speelruimte is voorzien van een groot grasveld, borders, een grote zandbak, bomen en een
kruidentuin.
Gebruikte bronnen:

Interview (Mw. M. Meeuwig; directeur - pedagoog)

Observaties

Plattegrond
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders door middel van de website, een folder 'hartelijk welkom op
perron 07', het pedagogisch beleidsplan en mondeling tijdens het intakegesprek.
Het pedagogisch beleidsplan is aangepast met de informatie over Perron 4.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Meeuwig; directeur - pedagoog)

Informatiemateriaal voor ouders
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Perron 07
: 48
: Ja
: Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het Jonge
Kind
: Roggeveenstraat 2
: 2518TP 's-Gravenhage
: 41215054
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Gravenhage
: Postbus 12652
: 2500DP 'S-GRAVENHAGE

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500BC 's-Gravenhage
070-3537224
P. van Beek

14-02-2017
24-02-2017
27-02-2017
27-02-2017
28-02-2017
28-02-2017

: 20-03-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Houder heeft op d.d. 27 februari 2017 per e-mail aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te
zullen maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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