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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 aangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Op verzoek van de gemeente Den Haag (OCW-nummer 10062459) heeft toezichthouder een nader 

onderzoek uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden op 23-02-2021. 

Het onderzoek is op basis van een bureau-onderzoek. Toezichthouder heeft door houder verstrekte 

documenten beoordeeld en per email contact gehad met de houder.  

 

 

Het betreft de volgende voorwaarden: 

 

 Personeel en groepen, voorwaarde opleidingseisen. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Perron 07 is onderdeel van de Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het Jonge 

Kind. Het kinderdagverblijf staat geregistreerd met maximaal 64 kindplaatsen in de leeftijd van 0–

4 jaar. 

 

Perron 07 is gevestigd in een monumentaal schoolgebouw en gelegen in het Zeeheldenkwartier in 

Den Haag. Naast de ruim opgezette groepsruimten, zijn er op iedere verdieping diverse extra 

speelruimten aanwezig. Het aanbod van speelmaterialen is ruim en divers. Er zijn drie 

verdiepingen: de begane grond is voor de allerjongsten, de eerste verdieping voor de peuters en 

de tweede verdieping voor de driejarigen.  

Er is een afgesloten ommuurde tuin.  

 

De pedagogiek waarmee in Perron 07 gewerkt wordt, de Sporen pedagogiek, is gebaseerd op de 

Reggio benadering.  

De begeleiders van de groepen worden dagelijks ondersteund door de pedagogista en de 

atelierista. Een pedagogista is een pedagoog, specialist in de Sporen pedagogiek en coördinator 

voor alle groepen. De atelierista is een Sporen beeldend kunstenaar. Gezamenlijk bespreken zij 

met de pedagogisch medewerkers het aanbod aan de kinderen en maken zij plannen voor vervolg. 

 

Het kinderdagverblijf is geopend sinds april 2014. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden beoordeeld waarop tijdens een eerder 

inspectieonderzoek een overtreding werd geconstateerd. 

 

Er wordt inmiddels voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

Opleidingseisen 

Inleiding 

Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 

kwalificerend diploma. In de cao-Kinderopvang en de cao-Sociaal Werk staat een overzicht 

van diploma's die volstaan. 

 

 

Beoordeling door de toezichthouder 

Tijdens het inspectiebezoek van 22-09-2020 constateerde de toezichthouder dat de houder in 

september 2020 een beroepskracht heeft aangesteld die niet gekwalificeerd was om beroepskracht 

ingezet te worden. 

 

De houder heeft daarom besloten de des betreffende beroepskracht in te zetten als Pedagogisch 

medewerker in opleiding(PMIO'er) 

Op 23-02-2021 heeft de toezichthouder het persoonlijk ontwikkelplan van de PMIO'er en het 

personeelsrooster opgevraagd. 

 

De toezichthouder constateert dat er nu wel wordt voldaan aan de daarbij horende wettelijke eisen. 

 

Als gevolg hiervan is de overtreding beëindigd. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview 

 Ontwikkelplan PMIO 

 Personeelsrooster (week 7) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Perron 07 

Vestigingsnummer KvK : 000041215054 

Aantal kindplaatsen : 64 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het Jonge 

Kind 

Adres houder : Roggeveenstraat 2 

Postcode en plaats : 2518 TP 's-Gravenhage 

KvK nummer : 41215054 

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 :  M. Rietveld 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
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Planning 

Datum inspectie : 23-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 30-03-2021 
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