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Van Ostadeschool Pré-school te Den Haag 

Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een experiment dat door het ministerie van OCW is 

toegestaan op grond van de Wet op het Primair onderwijs (WPO) en het Besluit experiment 
regelluwe scholen PO/VO. De Van Ostadeschool is op 30 oktober 2017 een Pré-school gestart voor 
kinderen van 2.5 – 4 jaar. Kinderen in deze leeftijdsgroep vallen niet onder de WPO maar onder de 

Wet kinderopvang (WKO). Daar de doelgroep van dit experiment kinderen betreft die qua leeftijd 
niet onder de WPO vallen, is besloten de Wko van toepassing te verklaren op dit experiment voor 

wat betreft een aantal specifiek genoemde kwaliteitseisen. Dit is vastgelegd in een convenant. 
 
 

Toezicht 
 

WPO 
De toezichthouder op de WPO is de inspectie van het onderwijs (IvhO). Het toezicht van IvhO heeft 
voor het laatst plaatsgevonden in 2016. Volgens de WPO vindt toezicht op deze basisschool 1x per 

vier jaar plaats. De Van Ostadeschool is een excellente school volgens de criteria van IvhO. 
 
Wko 

De toezichthouder op de Wko is de GGD. De gemeente Den Haag heeft aan de directeur van GGD 
Haaglanden gevraagd het toezicht op het convenant uit te voeren omdat GGD Haaglanden ervaring 

heeft met het toezicht op de kwaliteitseisen vastgelegd in de Wko. Dit onderzoek betreft het 
tweede jaarlijkse onderzoek van de Pré-school Van Ostadeschool uitgevoerd door GGD 
Haaglanden. 

 
Deelname experiment 

De basisschool heeft toestemming gekregen van het ministerie van OCW om dit experiment te 
starten vanaf 1-8-2017 met één basisgroep van 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar.  
Het experiment eindigt uiterlijk op 1-1-2022.  

Het experiment wordt wetenschappelijk begeleid vanuit het Experiment Regelluwe Scholen in 
opdracht van het Ministerie van OCW. 
 

Kwaliteitseisen Wko vastgelegd in het convenant 
Een overzicht van de inspectie-onderdelen en kwaliteitseisen die van toepassing zijn verklaard in 

het convenant staan achter in dit rapport weergegeven.  
Per 1-1-2018 is er een wetswijziging in werking getreden voor de Wko genaamd Wet innovatie 
kwaliteit kinderopvang (IKK). Hierom moeten een aantal items die in het convenant zijn vastgelegd 

worden aangepast. Bij de beoordeling van de inspectie-onderdelen en kwaliteitseisen is bij dit 
onderzoek uitgegaan van de vigerende Wko voor zover van toepassing op dit experiment.  

De aanpassingen in het convenant worden op een later moment gedaan.  
 
Tijdens de inspecties heeft de toezichthouder een signalerende taak. Eventuele overtredingen 

worden in het rapport opgenomen.  
 
De kwaliteitseisen gelden voor: 

 het pedagogisch beleid 
 voorschoolse educatie; 

 personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel; 
 de opvang in vaste groepen; 
 veiligheid en gezondheid; 

 accommodatie en inrichting. 
 

De behandeling van klachten en ouderrecht en het gebruik van de Meldcode kindermishandeling 

zijn tevens vastgelegd in de WPO en vallen hierdoor buiten de scope van dit onderzoek. 
 

In het convenant en het Bijlagenboek is vastgelegd dat na de start van de Pré-school er minimaal 
jaarlijks een onderzoek zal plaatsvinden op de geldende kwaliteitseisen Wko op basis van het 
convenant.  



4 van 22 
Definitief inspectierapport dagopvang (jaarlijks onderzoek) 07-03-2019 

Van Ostadeschool Pré-school te Den Haag 

Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport geeft, dan kunt u deze 
vinden op de laatste bladzijde.  

Op 07-03-2019 heeft de toezichthouder kinderopvang van GGD Haaglanden een regulier onderzoek 
uitgevoerd om deze Pré-school te beoordelen. 
 

 
Beschouwing 
 

De Pré-school maakt onderdeel uit van basisschool de Van Ostadeschool. De van Ostadeschool is 
een brede buurtschool in het centrum van Den Haag. In de Pré-school worden kinderen 

opgevangen in de leeftijd van 2.5 - 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in een groep van 
maximaal 14 kinderen. De overige groepen van de basisschool betreft kinderen van 4 – 12 
jaar/leeftijd einde basisschool en vallen buiten het bereik van dit onderzoek. 

 
De school streeft ernaar dat kinderen een substantieel hoger ontwikkelings- en leerniveau hebben 

als zij de basisschool verlaten na groep 8. De Pré-school draagt hier in positieve zin aan bij door 
vroegtijdig te beginnen met het ontwikkelen van de executieve functies, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en taal- en rekenontwikkeling.  

 
Het doel van deze pilot is te ondervinden of met de opzet van deze pilot kinderen met een minder 
grote achterstand of een grotere voorsprong doorstromen naar groep 3 in vergelijking met 

kinderen die niet aan het experiment van de Pré-school hebben deelgenomen. De pilot duurt 
maximaal 4 jaar. 

 
De Pré-school biedt speels ontwikkelingsaanbod voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar. Daarna stromen 
de kinderen door naar de basisschool, groep 1. Er bestaat een samenwerking tussen de 

beroepskrachten van de Pré-school en de leerkracht van groep 1. Hierdoor kan de overdracht van 
de kinderen zorgvuldig verlopen als de kinderen 4 jaar worden en naar de basisschool gaan.  

De IB-er van de basisschool is nauw betrokken bij de Pré-school. De ontwikkeling van de kinderen 
wordt volgens een vaste cyclus gevolgd vanaf start op de Pré-school en gaat door op de 
basisschool. 

 
De kinderen komen 4 tot 5 dagdelen naar de Pré-school. Indien kinderen minder vaak worden 
gebracht door ouders/verzorgers, ondernemen de leerkracht en IB'er actie en wordt 

ouders/verzorgers opnieuw uitgelegd wat de meerwaarde is van het volgen van 4 tot 5 dagdelen 
Pré-school. De voorschool is gedurende schoolweken geopend van maandag t/m vrijdag van 

08.30-12.00 uur. 
 
Extern onderzoek tussenevaluatie gewenst effect 

De Pré-school is formeel gestart per 1-8-2017. De houder heeft, conform de afspraken in het 
convenant, een jaarlijkse tussenevaluatie laten uitvoeren door onderzoeksconsortium Oberon & 
Kohnstamminstituut. Dit is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau voor onder andere het 

onderwijs. De uitkomst van het onderzoek is dat 70% van de kinderen scoort boven de norm van 
het landelijke gemiddelde. Er dient wel rekening te worden gehouden met het gegeven dat het om 

één groep kinderen gaat dus een kleine onderzoeksgroep. Om een representatieve uitslag te 
krijgen zou het onderzoek op een grotere schaal uitgevoerd moeten worden.  
 

Ouderbetrokkenheid 
De houder hecht veel belang aan het betrekken van ouders/verzorgers bij de Pré-school.  

Dit is merkbaar aan bijvoorbeeld:  
- het dagelijkse contact met ouders tijdens het brengen (spelinloop) en halen van de 

kinderen;  

- het adviseren om thuis te oefenen met kinderen op ontwikkelingsgebieden; 
- ouders wordt gevraagd mee te gaan met uitstapjes. 
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Verloop van het onderzoek: 
De toezichthouder heeft voorafgaand aan het bezoek documenten opgevraagd en ontvangen van 

het bevoegd gezag van de Van Ostadeschool.  
De directeur heeft, voorafgaand aan het bezoek van de toezichthouder op de groep, een 
presentatie gegeven over op welke wijze de meting van de resultaten van de Pré-school zijn 

gedaan en de behaalde successen van de Pré-school. Bij de presentatie zijn aanwezig naast de 
directeur, de adjunct directeur, de beleidsmedewerker van De Haagse Scholen (DHS), de 

teamleider onderbouw en een nieuwe teamleider. Vervolgens heeft er een pedagogische observatie 
plaatsgevonden op de Pré-school en heeft de toezichthouder de beroepskrachten geïnterviewd.  
Tot slot heeft de toezichthouder een terugkoppeling gegeven aan de directeur en de andere 

betrokkenen. Enkele documenten zijn nagestuurd.  
 

 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items van het convenant geen overtredingen 

geconstateerd. Dit geldt ook voor de vigerende Wko.  
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Observaties en bevindingen 

 
  

Administratie 

 
 
Administratie Pré-school 

 
De ouders/verzorgers hebben voor de Pré-school een plaatsingscontract getekend waarin onder 

meer afspraken zijn opgenomen met betrekking tot de maandelijkse financiële vergoeding aan het 
bevoegd gezag. 
 

Naast deze plaatsingscontracten dient de administratie ook de volgende documenten te bevatten: 
 een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over 

een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval de 

naam;  
 de behaalde diploma’s en getuigschriften van de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten (leerkrachten en onderwijsassistent); 
 een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

De toezichthouder moet, indien nodig,  inzage krijgen in deze documenten. 
 

 
Beoordeling door de toezichthouder 
 

De toezichthouder heeft de gevraagde documenten ontvangen. Het bevoegd gezag heeft voldaan 
aan de onderzochte kwaliteitseis van de vigerende Wko.  
 

Gebruikte bronnen: 
 Overzicht medewerkers Pré-school  

 Overzicht veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 Convenant en Bijlagenboek Experiment Pré-school Van Ostadeschool Den Haag 
 

 

Pedagogisch klimaat 

 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. In dit document moet, onder 
andere, de visie op de omgang met de kinderen beschreven staan.   

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 en de wijze waarop dit vorm wordt gegeven door de Pré-
school moet staan beschreven. Alsmede hoe bijzonderheden in de ontwikkeling worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar instanties voor ondersteuning. De informatie 

moet actueel zijn. 
 

 
Beoordeling door de toezichthouder 
 

Het bevoegd gezag heeft een schoolgids opgesteld die tevens dient als pedagogisch beleidsplan. 
Naast de schoolgids heeft het bevoegd gezag de aanvullende schoolgids Pré-school opgesteld, 
ontvangen op 22-2-2019. De wetswijziging op de Wet kinderopvang IKK staan vastgelegd in een 

errata pedagogisch beleidsplan Pré-school.  
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In deze documenten zijn de kwaliteitsvoorwaarden, zoals gesteld in het convenant en IKK 
opgenomen.  

 
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen in het convenant en aan de aanvullende 
eisen in de vigerende Wko.  

 
 

Verantwoorde dagopvang 
 
Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 

klimaat in de groep van de Pré-school.  
Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens 

deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de leerkracht en de onderwijsassistent. 
Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van 
Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 

kinderopvang (2005). 
  
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat: 

  
1. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen (basisdoel: het bieden van emotionele veiligheid). 

  
2. Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving (basisdoel: het 
ontwikkelen van persoonlijke competentie). 

  
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden (basisdoel : het ontwikkelen van sociale 
competentie). 

  
4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij (basisdoel: het overdragen van normen en 
waarden). 

 
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient het bevoegd gezag zorg te 
dragen voor deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden. 
 
Observatie pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie 
december 2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen 
beoordeeld.  

 
Er worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden één of 
meerdere observatie-criteria toegelicht.  

 
Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 

tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.  
  
De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 7 maart 2019 vanaf 09.50 uur.  

Gezien zijn momenten van vrij spel, een kringactiviteit en een eet- en drinkmoment.   
  

Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep  
Omschrijving bij het criterium: ‘Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen 

in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen.  
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Observatie:  

De kinderen eten fruit en onderwijl wordt er een spel gespeeld. In het spel gaat één kind naar de 
gang en verandert iets aan zichzelf. Het is de bedoeling dat de kinderen in de kring raden wat het 

heeft veranderd bijvoorbeeld: een meisje heeft elastiekje uit haar haar gehaald en een jongen 
heeft zijn trui achterstevoren aan gedaan. De kinderen doen vol enthousiasme mee. De leerkracht 
is alert op dat alle kinderen meedoen met het spel en dat alle kinderen een keer mogen raden wat 

er is veranderd. Als een kind de verandering van uiterlijk heeft geraden zegt zij: ”Wat goed dat je 
het geraden hebt!”  

Er zijn 13 kinderen aanwezig op de inspectiedag. Twee kinderen zijn kort geleden (circa twee 
weken geleden) gestart op de Pré-school. Veel kinderen spreken thuis geen Nederlands waardoor 
het wennen op de Pré-school wat meer tijd kan kosten. Opvallend is de harmonieuze sfeer, de 

spelbetrokkenheid van de kinderen en de leergierigheid. Het is niet te merken welke kinderen 
nieuw zijn. 
 

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op 

te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting ’. 
Omschrijvingen bij het criterium: ’Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde 

activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.  

Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-

/ervaringskansen’.      

 
Observatie: 

Het voorschoolse educatie (VE) thema is ‘ziek en gezond’. In de stamgroepruimte/klaslokaal is het 
winkeltje ingericht als apotheek. Een kind wil graag met de leerkracht een spel spelen in de 
apotheek. De leerkracht vraagt aan het kind wie welke rol gaat spelen. De leerkracht wordt de 

klant en het kind de verkoper/apotheker. Het kind begint enthousiast de rol van apotheker te 
spelen en heeft zichtbaar plezier. Tijdens het spel gebruikt de leerkracht begrippen als ‘groot en 
klein’, ‘veel en weinig’, ‘vies en lekker’. Ook worden klachten als ‘buikpijn en keelpijn’, en 

begrippen als ‘pillen en zalfjes’ geoefend. Zowel woordenschat als de fijne motoriek wordt geoefend 
bij het spel. Na verloop van tijd worden de rollen omgewisseld en wordt de leerkracht de verkoper 

en het kind de klant. 
 
In de stamgroepruimte zijn ruim voldoende ontwikkelings- en spelmaterialen aanwezig, die alle 

ontwikkelingsgebieden bestrijken zoals bijvoorbeeld een kartonnen ziekenhuis, een watertafel, een 
digibord voor illustratie, knutselmateriaal. De groepsruimte is versierd met knutselwerkjes binnen 

het thema ‘ziek en gezond’ van de kinderen. 
De onderwijsassistent is in een ander deel van de ruimte bezig met kinderen die bouwen met grote  
blokken. De vorm, de kleur en het tellen wordt o.a. geoefend. De kinderen worden beloond als zij 

goed mee doen. Kinderen die niet mee willen doen met deze activiteit spelen onder andere in de 
bouwhoek en bij de waterbak. 
 

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep’. 
Omschrijving bij het criterium: ’ De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende 

en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de 

kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen’.                 

  

Observatie: 
De kinderen hebben geleerd om na het fruit eten zelf hun bord naar de wasbak te brengen.  

Alle kinderen doen dit zonder aansporing van de leerkracht.  
Op een later moment moet er opgeruimd worden, de leerkracht vraagt aan de kinderen wie wil 
helpen, enthousiast reageren een aantal kinderen en doen wat de leerkracht aan hen vraagt. 

  
Conclusie: 
Op basis van de observatie op de groep tijdens het inspectiebezoek concludeert de toezichthouder 

dat het bevoegd gezag zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen. 
  

De toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 
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Voorschoolse educatie  
 

De doelstelling van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is om de ontwikkeling van kinderen al 
op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. 
 

Beoordeling door de toezichthouder 
De Pré-school werkt met meerdere VE-programma’s. Het hoofdprogramma is de methode 

‘Speelplezier’. Afhankelijk van de behoefte van het kind kunnen ook andere programma’s worden 
ingezet als: The leader in me, Piramide, Kies en Doe (onderdeel van Kijk), De kleine kapitein, Win 
Win, Peuterplein en Schatkist. Deze programma’s stimuleren de kinderen op het gebied van taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en executieve 
functies. 

Om de kinderen een extra woordenschat aan te bieden, wordt gebruikt gemaakt van de methode 

LOGO 3000. 

Ieder dagdeel verloopt volgens een vaste indeling. Deze indeling is voor de kinderen duidelijk 
zichtbaar op de dagritmekaarten die in de groepsruimte hangen. 

De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Het huidige thema “Ziek en gezond” is 
duidelijk herkenbaar aanwezig in bijvoorbeeld de inrichting van de groepsruimte, de aanwezige 
boekjes, het speelgoed en tijdens de activiteiten die plaatsvinden. 

De ouders worden betrokken bij hun kind door middel van spelinloop, ouders meevragen bij 
uitstapjes en de dagelijkse overdracht.   

Van ieder kind wordt de ontwikkeling bijgehouden en worden individuele doelen opgesteld om de 
ontwikkeling te stimuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode Kijk!.  
De uitvoering van VE in de praktijk is geëvalueerd tijdens de teamoverleggen en kindbesprekingen. 

  
De houder heeft de leerkracht en onderwijsassistent het afgelopen jaar geschoold op de methode 
‘Speelplezier’. De twee vaste beroepskrachten en de invalkrachten van deze locatie beschikken 

naast hun beroepskwalificatie over een VE- en 3F-taalcertificaat.  
 

Er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen in het convenant. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview directeur, adjunct directeur, IB'er en beleidsmedewerker DHS  

 Convenant en Bijlagenboek Experiment Pré-school Van Ostadeschool Den Haag 
 Schoolplan/pedagogisch beleidsplan, Préschoolplan en errata pedagogisch beleidsplan PRE-

school 

 VE-certificaten 
 3F-certificaten 
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Personeel en groepen 

 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
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 met kinderen. 

 
In het onderwijs moet een beroepskracht eveneens een VOG hebben, echter deze VOG heeft een 
onbeperkte duur. In de kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) 

vindt op de VOG’s een continue screening plaats van medewerkers. Dit betekent dat dagelijks 
wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of personen die werken in de kinderopvang 
geen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. 

 
Per 1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang (PRK) ingevoerd ter verbetering van het 

systeem voor continue screening. Vanaf deze datum moet iedereen die woont op- of werkt bij 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.    

 
De Pré-school Van Ostadeschool is geen kinderopvang in de zin van de wet (Wko). In het 
convenant is opgenomen dat indien van toepassing de vigerende Wko van toepassing kan worden 

verklaard. Dit is van toepassing bij het PRK. 
 

Het bevoegd gezag heeft ervoor gekozen de medewerkers onder de continue screening te laten 
vallen en registeren in het PRK onder een peuteropvanglocatie van DHS.  
 

Beoordeling door de toezichthouder 
De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van de leerkracht, 

onderwijsassistent en andere medewerkers, zoals de directeur, IB-er en conciërge die werkzaam 
zijn op de Pré-school. Er zijn momenteel geen stagiaires werkzaam op de Pré-school. 
 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen vastgelegd in het convenant en aan de aanvullende eisen 
in de vigerende Wko.  
 

 
Passende beroepskwalificatie 

  
Om op de Pré-school te mogen werken moet men beschikken over een kwalificerende 
beroepskwalificatie. Naast de beroepskwalificatie dienen beiden aantoonbaar ervaring te hebben in 

de omgang met het jongere kind, hiermee wordt bedoeld het kind van 2,5 – 4 jaar.  
Op de Pré-school werken vooralsnog geen stagiaires. 

 
Beoordeling door de toezichthouder 
De beroepskwalificatie van de groepsleerkracht is beoordeeld en voldoet aan het convenant, Cao 

primair onderwijs. Het diploma van de groepsleerkracht en de onderwijsassistent voldoen tevens 
aan de Cao kinderopvang. 
Uit de toegestuurde documenten blijkt tevens dat beiden voldoen aan de kwaliteitseis ‘ervaring 

hebben met het jongere kind’ en hierin te zijn bijgeschoold het afgelopen jaar. 
In geval van ziekte van de groepsleerkracht of onderwijsassistent is er inval beschikbaar, dit 

betreft leerkrachten die bekend zijn met de kinderen. De beroepskwalificaties van deze personen 
zijn eveneens beoordeeld en voldoen. 

 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen vastgelegd in het convenant. 
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Opvang in groepen 
 

Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 
borgen voor de kinderen zijn in het convenant kwaliteitsvoorwaarden vastgelegd met betrekking 
tot onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 

dagritme. Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient het bevoegd gezag het belang van het 
kind voorop te stellen. Ieder kind dient ingedeeld  te zijn in een vaste stamgroep.  

 
Beoordeling door de toezichthouder 
De Van Ostadeschool heeft één Pré-school groep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van  

2,5 – 4 jaar.  
 

Deze omvang en samenstelling voldoet aan de kwaliteitseisen vastgelegd in het convenant. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
In het convenant is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal aanwezige 

kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. 
 
Beoordeling door de toezichthouder 

Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie constateert de 
toezichthouder dat is voldaan aan de BKR. Er zijn altijd een leerkracht en onderwijsassistent 
aanwezig op de Pré-school.   

 
Er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen in het convenant. 
 

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Op de Pré-school wordt Nederlands gesproken. 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview directeur, adjunct directeur, IB'er en beleidsmedewerker DHS  
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Arbeidscontracten 
 CV beroepskracht 
 Certificaat SEN 

 Convenant en Bijlagenboek Experiment Pré-school Van Ostadeschool Den Haag 
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Veiligheid en gezondheid 

 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
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 de Pré-school een 

veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben waarin de risico’s van de betreffende opvanglocatie staan 
omschreven. In het convenant is vastgelegd dat de houder een risico inventarisatie moet 
uitvoeren. Dit is gebaseerd op de destijds geldende wetgeving van de kinderopvang.  

 
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 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. 

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 
Sinds 2013 is het vierogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving en van toepassing op 
locaties voor de 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, de 
zogeheten achterwacht. 

 
EHBO 
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.  
 

Beide beroepskrachten van de Pré-school beschikken over een erkend EHBO-diploma voor kinderen 
conform het convenant en de vigerende Wko.  
 

Beoordeling door de toezichthouder 
Het bevoegd gezag van de Pré-school heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid opgesteld (versie 

januari 2019), dat voldoet aan de gestelde eisen. Tevens heeft het bevoegd gezag een risico 
inventarisatie uitgevoerd. 
Uit de observatie en  gesprekken met de leerkracht en onderwijsassistent is gebleken dat naar dit 

beleid wordt gehandeld. Daarnaast is voldoende aangetoond, door onder andere notulen van 
teamvergaderingen dat het beleid veiligheid en gezondheid wordt geëvalueerd en geactualiseerd. 
Ouders krijgen het actuele document gemaild zodat zij op de hoogte zijn van het beleid.  

Op de dag van de inspectie zijn twee volwassenen aanwezig op de Pré-school die beschikken over 
een EHBO-diploma.  

Hiermee wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen van het convenant en aan de vigerende 
Wko. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview directeur, adjunct directeur, IB'er en beleidsmedewerker DHS   

 Interview leerkracht en onderwijsassistent 
 Observaties (7-3-2019) 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid (versie januari 2019) 

 EHBO-diploma’s  
 Mailbericht aan ouders betreffende het veiligheid- en gezondheidsbeleid 

 Convenant en Bijlagenboek Experiment Pré-school Van Ostadeschool Den Haag 
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Accommodatie en inrichting 

 

  
 

Eisen aan binnenruimte 
 
In het convenant worden eisen gesteld aan de inrichting en grootte van de groepsruimte waar de 

kinderen gebruik van maken. De Pré-school heeft recht op een eigen, veilig en passend ingerichte 
groepsruimte. Per kind moet er minimaal 3.5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar zijn volgens het convenant.  
 
Beoordeling door de toezichthouder 

De van Ostadeschool heeft een aparte groepsruimte voor de Pré-school. De oppervlakte van het 
klaslokaal is 49 m². Dit is voldoende groot voor 14 peuters. 
 

Het bevoegd gezag heeft de groepsruimte ingericht met speel-/ontwikkel- en ontdekhoeken.  
Er is bijvoorbeeld een kast met knutselmaterialen, een watertafel, een speelhuisje, een 

voorleeshoek en een digibord waarop educatieve filmpjes kunnen worden getoond. Aan de muren 
hangen zelfgemaakte kunstwerkjes van de kinderen die te maken hebben met het thema “Ziek en 
gezond”. In de groepsruimte kunnen kinderen worden verschoond.  

 
Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals vastgelegd in het convenant. 
 

 
Eisen aan buitenspeelruimte  

 
Per aanwezig kind in het kindercentrum moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar 
zijn. Ook dient de buitenruimte passend ingericht te zijn voor deze leeftijdsgroep. 

 
De buitenspeelruimte van de Pré-school betreft een ruimte die is te betreden vanuit de 

groepsruimte en beide schoolpleinen van de Van Ostadeschool kunnen worden gebruikt. De ruimte 
naast de groepsruimte is 35 m². Voor het schoolplein aan de achterzijde van het gebouw is een 
rooster opgesteld. De kinderen spelen buiten samen met de kleuters van groep 1. Doel is de 

overgang naar groep 1 hiermee makkelijker te laten verlopen omdat de kinderen elkaar al kennen. 
Aan de voorzijde van het gebouw kunnen de kinderen onbeperkt buitenspelen. De speelpleinen 
kunnen worden afgesloten door een hek. Er zijn afspraken gemaakt over welke speeltoestellen wel 

en niet geschikt zijn voor de kinderen van de Pré-school. Daarnaast is er los speelmateriaal als 
fietsjes en een zelfgemaakte evenwichtsplank. 

 
Beoordeling door de toezichthouder 
De oppervlakte van de buitenruimtes is ruim voldoende voor 14 peuters. 

 
Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het convenant. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview directeur, adjunct directeur, IB-er en beleidsmedewerker DHS  
 Observaties (7-3-2019) 
 Plattegrond (geen oppervlakte maten) 

 Meting met laser toezichthouder (binnenruimte) 
 Convenant en Bijlagenboek Experiment Pré-school Van Ostadeschool Den Haag 
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Ouderrecht 

 

  
 

Informatie 
 
Het bevoegd gezag heeft het inspectierapport van de GGD op zijn website geplaatst. 

 
Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseis vastgelegd in het convenant. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Website Van Ostadeschool 
 Convenant en Bijlagenboek Experiment Pré-school Van Ostadeschool Den Haag 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder.  
(art 2 lid 1 van het convenant) 

 
 

 

Kinderopvang conform het convenant 

Kinderopvang en naleving kwaliteitseisen convenant 

Als gedurende het experiment blijkt dat ook andere kwaliteitseisen uit de vigerende Wko, of daaruit 
voortvloeiende regelgeving, noodzakelijk zijn om een goede kwaliteit van de Pré-school te borgen 

voegen partijen deze kwaliteitseisen in overleg toe.  
(art 3 lid 3 van het convenant) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De van Ostadeschool beschikt over een schoolplan welk geldt als het pedagogisch beleidsplan 
waarin de visie op de omgang met kinderen is beschreven.  
(art 5 Bijlage 1 van het convenant) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 

overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.  
(art 7 lid a Bijlage 1 van het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.  
(art 7 lid b Bijlage 1 van het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, 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.  
(aanpassing op het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen.  
(art 7 lid e Bijlage 1 van het convenant) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.  
(art 7 lid f Bijlage 1 van het convenant) 

Voorschoolse educatie  

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 3 uur aan 

activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling.  
(art 2 Bijlage 1 van het convenant) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 3 Bijlage 1 van het convenant) 

De groep bestaat uit ten hoogste 14 feitelijk aanwezige kinderen.  
(art 3 lid 2 Bijlage 1 van het convenant) 

De beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken genoemd in het Besluit Bekwaamheidseisen 

onderwijspersoneel worden aangemerkt als een passende beroepskwalificatie voor de Pré-school, 
aanvullend dient de leerkracht aantoonbaar kennis te hebben van het jonge kind.  
(art 3 Bijlage 1 van het convenant eerste lid en art 4 Bijlage van het convenant)  

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  
(aanpassing op het convenant) 

Het bevoegd gezag van de Van Ostadeschool waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 
jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, genoemd (Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 in het tweede lid, lid 2 onder a tot 
en met e), van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. Het bevoegd gezag 
geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks 

en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.  
(aanpassing op het convenant) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, redzaamheid, taal en rekenen, en executieve functies.  
(art 5 Bijlage 1 van het convenant) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Het bevoegd gezag van de Van Ostadeschool en personen werkzaam bij de onderneming waarmee 
het bevoegd gezag de Pré-school exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het 

gedrag die is afgegeven voor het onderwijs.  
(art 5a Bijlage 1 van het convenant) 
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Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de Pré-school is bij aanvang van 

de werkzaamheden niet oude dan twee maanden en heeft een geldigheid van twee jaar. (art 1.50 

Bijlage 1 van het convenant)  

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden en heeft een geldigheidsduur van twee jaar.  
(art 1.50 Bijlage 1 van het convenant)  

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals beschreven in de cao primair onderwijs.  
(art 4 van het convenant) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden.  
(art 3 lid 2 Bijlage 1 van het convenant) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in groepen.  
(art 5 lid 1 Bijlage 1 van het convenant) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 5 lid 2 Bijlage 1 van het convenant) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2.5 tot 4 jaar.  
(art 4 Bijlage 1 van het convenant/convenant wordt aangepast met maximaal 14 kinderen i.p.v. 16 kinderen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind.  
(art 5 lid 3 Bijlage 1 van het convenant) 

Ieder kind maakt van maximaal twee verschillende lokalen gebruik gedurende een week.  
(art 5 lid 4 Bijlage 1 van het convenant) 

Art 5 lid 4 Bijlage 1 van het convenant is niet van toepassing bij speciale activiteiten beschreven in 
het schoolplan.  
(art 5 lid 5 Bijlage 1 van het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 groepsleerkracht en 1 onderwijsassistent die permanent aanwezig zijn ongeacht het aantal 
geplaatste kinderen.  
(art 4 Bijlage 1 van het convenant) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.  

(art 1.55 lid 1 Bijlage van het convenant)   

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Het bevoegd gezag heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het bevoegd gezag 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld.  
 (art 1.51 en art 2 bijlage 1 van het convenant/convenant wordt aangepast) 
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Het bevoegd gezag van de Van Ostadeschool stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk 

vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. Het bevoegd gezag evalueert, en indien nodig 
actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het 
kindercentrum. Daarna houdt het bevoegd gezag het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.  
 (art 2 lid 5 Bijlage 1 van het convenant/ convenant wordt aangepast)  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop het 
bevoegd gezag 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 1.51 en art 2 lid 1 Bijlage 1 van het convenant/ convenant wordt aangepast)  

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 1.51 bijlage 1 van het convenant/convenant wordt aangepast)  

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.  

Het bevoegd gezag 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 5a 1Bijlage 1 van het convenant/convenant wordt aangepast) 

Het bevoegd gezag van de Van Ostadeschool 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 kwalif icatie 

gestelde nadere regels.  
(aanpassing op het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 

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

bevoegd gezag 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.  
(aanpassing op het convenant) 

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.  
(aanpassing op het convenant) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk leslokaal.  
(art 8 lid 1 Bijlage 1 van het convenant) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3.5 m² binnenspeelruimte beschikbaar. 
(art 8 lid 1 Bijlage 1 van het convenant/convenant wordt aangepast naar 3.5 m²)  
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De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen.  
(art 8 lid 1 Bijlage 1 van het convenant) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.  
(art 10 Bijlage 1 van het convenant) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 10 Bijlage 1 van het convenant) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

Het bevoegd gezag van de Van Ostadeschool informeert ouders van de kinderen die worden 
opgevangen in de Pré-school en de personeelsleden over het inspectierapport door het zo spoedig 

mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
(art 1.54 Bijlage 1 van het convenant) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Van Ostadeschool KDV 

Website : http://www.dehaagsescholen.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
 

Gegevens basisschool 
Naam basisschool : DHS (De Haagse scholen) 
Adres basisschool : Johanna Westerdijkplein 1,  

Postcode en plaats : 22521 EN Den Haag 
Website : http://www.dehaagsescholen.nl 

 

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 : 's-Gravenhage  
Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP ‘s GRAVENHAGE 
 
Planning 

Datum inspectie : 07-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-04-2019 

Datum zienswijze : 07-05-2019 
Vaststelling inspectierapport : 07-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar het 

bevoegd gezag van de basisschool 

: 09-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Geachte mevrouw 

 

Ik kan mij geheel vinden in de zienswijze van de inspectie. 

Dank voor de observaties en de gesprekken. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Renald Gunsch 

 
 

 
 

 
 
 

 


