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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. 

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

niet voldeden. 

 

Op verzoek van de gemeente Wassenaar (n.a.v. beschikking d.d. 29-12-2021, kenmerk: 

Z/21/061690/282988) heeft toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd. Dit heeft 

plaatsgevonden op 23-02-2022. 

Het onderzoek is op basis van een bureau-onderzoek, naar aanleiding van de door houder per  

E-mail ingediende documenten bij de gemeente Wassenaar op 28-01-2022. Toezichthouder heeft 

de door houder verstrekte documenten en naar aanleiding daarvan extra opgevraagde documenten 

beoordeeld. Daarnaast heeft toezichthouder telefonisch contact met de houder en een 

beroepskracht gehad. 

 

Beschouwing 

Tijdens de reguliere inspectie op 27-10-2021 heeft de toezichthouder 7 overtredingen 

geconstateerd.  

 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden, waaraan tijdens het reguliere inspectiebezoek niet 

werd voldaan, opnieuw beoordeeld. Het onderzoek betreft een documentenonderzoek. 

 

Dit nader onderzoek richt zich op volgende voorwaarden: 

 

 Domein Pedagogisch klimaat, item: Pedagogisch beleid; 

 Domein Personeel en groepen, item: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 Domein Veiligheid en gezondheid, item: Veiligheid- en gezondheidsbeleid + item: Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 Domein Ouderrecht, item: Informatie + item: Klachten en geschillen. 

 

NB In de beschikking van 29-12-2021 van de gemeente Wassenaar aan houder, geeft de gemeente 

aan op de overtreding 'Gebruik van de voorgeschreven voertaal' niet handhavend op te treden 

gezien de lopende landelijke discussie (tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang) tot  

01-07-2023. 

Toezichthouder heeft om die reden deze voorwaarde niet opnieuw beoordeeld in dit onderzoek. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

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

inspectieonderzoek een overtreding werd geconstateerd. 

 

Op de onderzochte items is wederom de volgende overtreding geconstateerd.  

  

 Domein: Pedagogisch klimaat, inspectie-item: Pedagogisch beleid  

  

Verdere uitleg staat beschreven bij het betreffende onderdeel. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Inleiding 

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 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 deze vorm wordt gegeven door het kindercentrum moet staan beschreven. Alsmede hoe 

bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 

instanties voor ondersteuning. 

 

De informatie in het pedagogisch beleid moet actueel zijn en naar ouders worden gecommuniceerd. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 bleek het pedagogisch beleidsplan (versie 

2020) inhoudelijk niet compleet. 

In het pedagogisch beleidsplan ontbrak de volgende voorwaarde: 

 

Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers 

in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 

Op het moment van inspectie op 27-10-2021 was er geen beroepskracht in opleiding, stagiair of 

vrijwilliger aanwezig. Echter maakt toezichthouder uit de notulen van de teamvergadering op  

18-05-2021 op dat er wel een stagiaire is geweest. In het pedagogisch beleidsplan (versie 2020) 

stond niets beschreven over de taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiair of 

vrijwilliger. 

 

Houder geeft in de mail van 28-01-2022 het volgende aan: 

 

"Wij hebben nooit stagiaires bij de peuters, ze kunnen bij ons niet het aantal benodigde uren 

halen, daar wij alleen de ochtenden open waren. Dat is de reden dat er niks over beroepskrachten 

in opleiding in het pedagogisch beleidsplan staat. Toen een oud-leerling vorig jaar kwam vragen of 

zij bij ons stage kon lopen en zij het kon regelen op school dat het genoeg zou zijn, hebben we dat 

voor één keer gedaan. Alles wat er in het pedagogisch beleidsplan had moeten staan hebben we 

wel met haar en haar opleiding afgesproken, maar verzaakt om daar het pedagogisch beleidsplan 

op aan te passen. Dit was een éénmalige onderwijs leerplek. We hebben het dus ook niet in het 

pedagogisch beleidsplan van dit jaar opgenomen." 
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Houder geeft aan dat de aanwezigheid van de stagiaire ten tijde van de jaarlijkse inspectie in 2021 

een eenmalig incident was. Daarmee is de verplichting om informatie over stagiaires met 

terugwerkende kracht nog op te nemen in het pedagogisch beleidsplan niet meer relevant. Daarom 

is het inspectie-item niet beoordeeld. 

 

Daarnaast werd tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 in het pedagogisch 

beleidsplan niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 

 

Een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de 

stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 

Er ontbrak een duidelijke omschrijving van de aard en organisatie van activiteiten; welk type 

activiteiten (specifiek leer- of bezigheidsmoment) er worden aangeboden en wat het doel is van de 

activiteiten. Ook was onvoldoende beschreven welke randvoorwaarden er gelden voor de 

activiteiten, zoals wanneer vindt het wel/niet plaats, hoeveel kinderen kunnen meedoen en waar 

(ruimtes/locatie) de activiteiten plaats vinden. 

 

Houder heeft destijds aangegeven de informatie hierover in het pedagogisch beleid nog aan te 

moeten passen, maar wel een korte omschrijving van de pilot op papier te hebben in de 

documenten: 'Basisvoorwaarden schoolrijpheid peuters' en 'Taken en verantwoordelijkheden 

peuters en kleuters in de onderbouw.' 

 

Toezichthouder heeft in het inspectierapport van 17-12-2021 aangegeven dat de informatie dient 

te worden beschreven in het pedagogisch beleid of er dient in het pedagogisch beleid een duidelijke 

verwijzing naar bijlagen met aanvullende informatie te worden opgenomen. 

 

Toezichthouder heeft met betrekking tot dit nader onderzoek geen aangepast pedagogisch 

beleidsplan ontvangen. Op website van de locatie, is nog steeds hetzelfde pedagogisch beleidsplan 

(versie 2020) terug te vinden. Bij navraag aan houder blijkt dit de meest recente versie te zijn. 

Houder heeft het volgende document op 28-01-2022 aangeleverd: 

 

Document: 'Basisvoorwaarden schoolrijpheid peuters (versie SM Maart 2021 1).' Houder heeft naar 

aanleiding van de inspectie in 2021 in dit document de volgende toevoeging gedaan: 

 

"Een peuter die meedraait in het onderbouw-traject kan te allen tijde terug naar de stamgroep 

wanneer dat gewenst is of beter wordt geacht voor het kind. Dit zal altijd in samenspraak gaan met 

ouders en de mentor. De pedagogisch coach wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht."  

 

Toezichthouder constateert dat dit de enige toevoeging is en er in het pedagogisch beleidsplan 

geen verdere aanpassingen zijn gedaan. Ook is er in het pedagogisch beleidsplan geen verwijzing 

naar het document 'Basisvoorwaarden schoolrijpheid peuters' opgenomen.   

Hiermee maakt de houder nog steeds niet voldoende concreet welk type activiteiten (specifiek leer- 

of bezigheidsmoment) er worden aangeboden, wat het doel is van de activiteiten en welke 

randvoorwaarden er gelden voor de activiteiten.   

 

Hoewel er geen vormvereisten zijn gesteld aan het pedagogisch beleidsplan, moet het voor 

toezichthouders, pedagogisch medewerkers en de ouders wel duidelijk zijn wat tot ‘het 

pedagogisch beleid’ van de houder behoort. Een pedagogisch beleidsplan kan bestaan uit 

verschillende documenten. Een hoeveelheid van verschillende documenten mag er echter niet toe 

leiden dat het niet duidelijk is welke stukken tot het pedagogisch beleidsplan behoren. Eventuele 

‘extra stukken’ of bijlages moeten daarom duidelijk zijn beschreven binnen één beleidsdocument. 
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Dat kan met een verwijzing naar een apart document en/of door een document als bijlage toe te 

voegen aan het document waarin het pedagogisch beleid is uitgeschreven.    

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (d.d. 23-02-2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Montessorischool Wassenaar peutergroep, versie 2020) 

 Basisvoorwaarden schoolrijpheid peuters, SM Maart 2021 1 

 E-mail bericht van houder aan gemeente Wassenaar d.d. 28-01-2022 
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Personeel en groepen 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inleiding 

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is van groot belang. Om die reden is per 2019 een 

nieuwe kwaliteitseis toegevoegd aan de Wko. Deze eis houdt in dat iedere beroepskracht (dus ook 

een tijdelijke of flexibele medewerker) recht heeft op jaarlijkse scholing en begeleiding door een 

pedagogisch coach. Een coach begeleidt en traint de medewerkers bijvoorbeeld bij de uitvoering 

van hun werkzaamheden.   

 

Het opstellen en door ontwikkelen van het pedagogisch beleid dient uitgevoerd te worden door een 

pedagogisch beleidsmedewerker. De taken van de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen 

een organisatie samengevoegd worden tot één functie. 

 

De houder dient jaarlijks het minimaal aantal uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker te 

bepalen op grond van de rekenregels in het besluit. Indien een houder meerdere locaties heeft, 

dient hij de uren te verdelen over de locaties en dit schriftelijk vast te leggen. 

 

 

Beoordeling door de toezichthouder 

Tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 was er één beroepskracht die geen 

pedagogische coaching had ontvangen. In dit nader onderzoek heeft toezichthouder dit nogmaals 

beoordeeld.  

 

Toezichthouder heeft op 23-02-2022 telefonisch contact gehad met de betreffende beroepskracht 

die geen coaching had ontvangen. Deze beroepskracht vertelt inmiddels sinds het laatste 

inspectiebezoek op 27-10-2021 wel coaching te hebben ontvangen. Elke 6 weken heeft zij met de 

pedagogisch coach een gesprek van ca. 1 uur. Hier worden verslagen van gemaakt. Toezichthouder 

heeft op dezelfde datum de houder telefonisch gevraagd naar de registratie van data van de 

coaching gesprekken en de planning voor 2022 opgevraagd. Houder heeft dit per mail aan 

toezichthouder gezonden. 

 

De overtreding is beëindigd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (d.d. 23-02-2022) 

 Interview anders namelijk: (Gesproken met beroepskracht op 23-02-2022) 

 Jaarplanning peuter coaching 

 Coaching plan 2022 

 Taakomschrijving pedagogisch coach peutergroep, september 2021 

 E-mail bericht van houder aan gemeente Wassenaar d.d. 28-01-2022 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Inleiding 

Met het oog op veiligheid en gezondheid is het uitgangspunt van de Wet IKK: kinderen beschermen 

tegen de voornaamste grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s. Om dit in de praktijk te 

kunnen toepassen is het nodig dat er inzicht is in de risico’s. Daarom moet elk kinderdagverblijf 

een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben waarin de risico’s van de betreffende opvanglocatie 

staan omschreven. 

 

Veiligheids-en gezondheidsbeleid 

Op iedere locatie voor kinderopvang dient een actueel veiligheid-en gezondheidsbeleid aanwezig te 

zijn. Dit beleid vormt het uitgangspunt voor het handelen in de praktijk. Het beleid dient cyclisch te 

zijn en houder moet er voor zorg dragen 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. Hierdoor wordt de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd. Daarnaast dient houder te beschrijven hoe de opvang 

georganiseerd wordt, zodanig dat voorkomen kan worden dat kinderen of beroepskrachten (in 

opleiding) grensoverschrijdend gedrag vertonen. 

 

Vierogenprincipe 

Het vierogenprincipe is van toepassing op locaties voor dagopvang. Dit principe houdt in dat de 

opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt dat de beroepskracht of de 

beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of 

gehoord kan worden door een andere volwassene. 

Hoe dit principe in de praktijk wordt uitgevoerd dient te staan beschreven in het veiligheidsbeleid. 

 

Tevens dient de houder in het beleid te beschrijven wat de werkwijze is in geval van nood wanneer 

een beroepskracht alleen op de locatie aanwezig is, de zogeheten achterwacht. 

 

EHBO 

Tijdens de openingstijden van het kindercentrum dient altijd minimaal één volwassene aanwezig te 

zijn die gekwalificeerd is om Eerste Hulp te verlenen aan kinderen. 

 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 bleek het veiligheid- en gezondheidsbeleid 

onvolledig. De volgende voorwaarden ontbraken:  

 

 Een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor 

draagt dat het veiligheid- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu 

proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.  

 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: het risico op 

grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.   
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 Een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 

welke termijn zijn respectievelijk worden genomen t.a.v.: het risico op grensoverschrijdend 

gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. De houder van 

een kindercentrum 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. 

 Een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor 

draagt dat het actuele veiligheid- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk 

zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 

Toezichthouder heeft t.b.v. het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 de volgende documenten 

t.a.v. het veiligheid- en gezondheidsbeleid ontvangen: 

 

 Document Risicomonitor herzien en aangepast op: 13-11-2019 (met hierin opgenomen 

veiligheid- en gezondheidsrisico's) 

 Print screen Risico check januari 2021 

 Vluchtplan 

    

De houder heeft een aanvullend veiligheid- gezondheidsbeleid document 'Veiligheidsplan en 

Gezondheidsbeleid peutergroep Montessorischool Wassenaar Februari 2021', versie 1.2 opgesteld. 

In dit nader onderzoek heeft toezichthouder het door houder aangeleverde document beoordeeld 

en hierin zijn de ontbrekende voorwaarden beschreven.  

 

De overtredingen zijn beëindigd. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Inleiding 

Iedere locatie voor kinderopvang is verplicht om gebruik te maken van een meldcode voor huiselijk 

geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of geestelijke 

mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te reageren bij 

signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. In deze meldcode staat een afwegingskader 

waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 

wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis en het bieden van noodzakelijke hulp. 

 

De houder dient de kennis en het gebruik van de meldcode bij medewerkers te stimuleren. Ze 

moeten weten hoe en wanneer er contact opgenomen moet worden met de vertrouwensinspecteur 

en dat in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte moet worden gedaan bij een 

daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
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Beoordeling door toezichthouder  

Tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 bleek één van de beroepskrachten niet 

voldoende op de hoogte van deze meldcode. Houder kon daarnaast ook niet aantonen dat de 

meldcode met regelmaat wordt besproken met het team. 

 

In dit nader onderzoek heeft toezichthouder de kennis van de betreffende beroepskracht nogmaals 

beoordeeld. 

Toezichthouder heeft op 23-02-2022 telefonisch contact gehad met de betreffende beroepskracht. 

De beroepskracht vertelt dat de meldcode is terug te vinden in de klassenmap (aanwezig in de 

groepsruimte van de peuterschool) en in een digitale map waar alle beroepskrachten toegang toe 

hebben. De beroepskracht kent de stappen van de meldcode en kan vertellen hoe te handelen 

indien nodig.  

 

Houder geeft op 28-01-2022 per e-mail aan dat de meldcode onder de aandacht van de 

beroepskrachten is gebracht. Zij zijn gevraagd het document te lezen. Het stappenplan is in een 

teamvergadering besproken. 

Tevens geeft houder in het telefoongesprek met toezichthouder op 23-02-2022 aan dat er een 

studiedag is gepland in op 25-02-2022, waar onder leiding van een specialist aan de hand van 

casussen met deze materie aan de slag wordt gegaan. 

 

De overtreding is beëindigd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Gesproken met beroepskracht op 23-02-2022) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (peutergroep Montessorischool Wassenaar Februari 2022 

Versie 1.2) 

 Notulen teamoverleg (20-12-2021 en 15-02-2022) 

 E-mail bericht van houder aan gemeente Wassenaar d.d. 28-01-2022 
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Ouderrecht 
 

Informatie 

Inleiding 

Een houder dient de ouders, en een ieder die daarom verzoekt, te informeren over het te voeren 

beleid. 

Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het pedagogisch beleid, de groepsgrootte en het aantal 

beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten en het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Ook moet informatie met betrekking tot de klachtenregeling makkelijk voor 

ouders vindbaar zijn. Ook dient de houder zo spoedig mogelijk na ontvangst de GGD-

inspectierapporten op de website te plaatsen. 

Het plaatsen van een link naar de inspectierapporten op het Landelijk Register Kinderopvang is ook 

toegestaan. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 bleek dat houder de mogelijkheid om 

geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie nergens had beschreven voor de ouders en 

deze informatie ook niet op andere wijze mondeling werd verstrekt. In dit nader onderzoek heeft 

toezichthouder nogmaals beoordeeld hoe de houder de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders brengt. 

Houder heeft de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen beschreven 

in de schoolgids en het document 'Klachten en geschillen Montessorischool Wassenaar Peutergroep 

en basisschool'. 

Daarnaast is deze informatie nu toegankelijk op de website van de houder.  

 

De overtreding is beëindigd. 

Klachten en geschillen 

Inleiding 

De houder van een kindercentrum 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. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen 

ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0 - 4 jaar) en buitenschoolse 

opvang (kinderen van 4 - 12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens het reguliere inspectiebezoek op 27-10-2021 bleek de interne klachtenregeling 

('Klachtenregeling en verslag 2020, Peutergroep Montessorischool Wassenaar') niet volledig. 

De volgende onderdelen ontbraken: 

 

 Dat de houder de klacht zorgvuldig onderzoekt;  

 Dat de houder de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de 

behandeling; 

 Dat de houder in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen 

zullen zijn gerealiseerd.   
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In dit nader onderzoek heeft toezichthouder het document 'Klachten en geschillen Montessorischool 

Wassenaar Peutergroep en basisschool' beoordeeld en de klachtenregeling blijkt inmiddels te 

voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 

De overtreding is beëindigd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Website (https://www.montessorischoolwassenaar.nl) 

 Klachtenregeling (Klachten en geschillen Montessorischool Wassenaar Peutergroep en 

basisschool) 

 Schoolgids 2021-2022 Montessorischool Wassenaar 

 E-mail bericht van houder aan gemeente Wassenaar d.d. 28-01-2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 van een kindercentrum 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 
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Montessorischool Wassenaar 

Website : http://www.montessorischoolwassenaar.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Vereniging Montessorischool Wassenaar 

Adres houder : Zanderijpad 10 

Postcode en plaats : 2242 GW Wassenaar 

KvK nummer : 40408521 

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 :  P.F. van Es 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wassenaar 

Adres : Postbus 499 

Postcode en plaats : 2240 AL WASSENAAR 
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Planning 

Datum inspectie : 23-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-04-2022 
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