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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra,
gastouderbureaus en gastouders. Die kwaliteitseisen gelden voor:







Registratie in het LRK,
Pedagogisch klimaat; beleid en praktijk,
Personeel en stabiliteit van de opvang,
Veiligheid en gezondheid,
Accommodatie en inrichting en
Ouderrecht.

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko). Per 1 januari 2018 en 2019 is
de Wko aangevuld met nieuwe kwaliteitsmaatregelen door middel van de wet Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK). De nieuwe maatregelen zijn met name gericht op het verhogen van de
pedagogische kwaliteit in de praktijk. Ze zijn vastgelegd in een besluit (Besluit kwaliteit
kinderopvang) en ministeriële regelingen.
Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en naschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt in
opdracht van de gemeente, ten minste 1 keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder van
de GGD. Dit inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de
observaties en bevindingen van de toezichthouder.
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen van het
RIVM (in verband met het coronavirus) in acht genomen.
Achter in het rapport staat het overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wko waar dit
inspectie-onderzoek uit bestaan heeft. Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het
inspectierapport heeft gegeven, dan kunt u deze vinden op de laatste bladzijde.
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het
toezicht en de handhaving op de kwaliteit verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.
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Beschouwing
Kindercentrum Tzemach Hasadeh is een Joods kinderdagverblijf in de wijk Bezuidenhout te Den
Haag. Het kindercentrum biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar.
Daarnaast is er een BSO-groep voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De opvang is gelegen in een
vrijstaand gebouw waar buiten de opvangtijden ook andere activiteiten door de Joodse
gemeenschap worden georganiseerd. De kinderen kunnen zowel in de groepsru imten als in de
centrale speelhal spelen. Het kindercentrum is geregistreerd in het LRK sinds 23 september 2014.
Tijdens dit inspectiebezoek heeft toezichthouder met de aanwezige medewerkers en houder
gesproken over de impact van het coronavirus op de locatie. In de praktijk hebben ze de volgende
maatregelen genomen:

Het kindercentrum maakt gebruik van het landelijke 'Protocol kinderopvang & COVID-19'
waarin staat welke maatregelen genomen worden op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Er wordt regelmatig extra geventileerd door middel van het open zetten van alle
ventilatieroosters en deuren. Tevens heeft het gebouw mechanische ventilatie.

Bij het brengen en halen van de kinderen mag één ouder tegelijkertijd in het gebouw zijn.
Ouders dragen een mondkapje binnen en de overdracht wordt zo kort mogelijk gehouden.

Het speelgoed, de toiletten en de contactpunten worden vaker schoongemaakt.

De medewerkers proberen zoveel mogelijk voldoende afstand tot elkaar te houden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Tijdens dit inspectieonderzoek zijn de voorwaarden uit de Wet kinderopvang beoordeeld die het
meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Op de onderzochte items zijn geen overtredingen geconstateerd.
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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 inze t van beroepskrachten,
het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn.
Beoordeling door toezichthouder
Inhoudelijk is het pedagogisch beleid tijdens een eerder inspectieonderzoek beoordeeld.
Tijdens dit jaarlijkse inspectieonderzoek is beoordeeld o f de praktijk overeenkomt met het
pedagogisch beleid.
Toezichthouder oordeelt dat dit het geval is.
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
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Pedagogische praktijk
Inleiding
Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch
klimaat in de groep(en) van dit kindercentrum.
Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens
deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de beroepskrachten.
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).
De houder draagt er zorg voor dat:


basisdoel 'Het bieden van emotionele veiligheid': 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 ontwikkelen van persoonlijke competentie': Kinderen spelenderwijs
worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve
vaardigheden, taalvaardigheden en crea tieve vaardigheden, teneinde kinderen in s taat te
stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.



basisdoel 'Het ontwikkelen van sociale competentie': 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 overdragen van normen en waarden': 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.

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder 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
2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen beoordeeld.
Er worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel wo rden 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 dinsdag 23 maart 2021 vanaf 11.00 uur. De situatie tijdens
het inspectiebezoek is als volgt: de toezichthouder komt aan op het kindercentrum. De houder laat
de toezichthouder binnen. De groep KDV, met 2 beroepskrachten en 5 kinderen, zijn op dat
moment niet aanwezig. Zij zijn aan het wandelen in de buurt. De houder belt de beroepskrachten.
De beroepskrachten geven aan op de terugweg te zijn naar het kindercentrum. De toezichthouder
gaat naar buiten en loopt de groep tegemoet. Gezamenlijk lopen zij naar het kindercentrum. De
toezichthouder observeert tijdens het wandelen, het binnenkomen, vrij spelen en warm eten aan
tafel.
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Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen.
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met
de kinderen'.
Omschrijving bij het criterium: ‘De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren
zoals ze zijn; ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden
bemoedigend op als een kind dat nodig heeft'.
Observatie:
Tijdens de observatie is te zien dat de beroepskrachten naar ieder kind kijken om te zien wat het
nodig heeft. De verticale groep functioneert als geheel, maar de beroepskrachten kijken naar wat
een kind aangeeft. Bijvoorbeeld:

Bij aankomst op het kindercentrum gaan de kinderen en beroepskra chten handen wassen.
Wanneer een kind geen zin heeft, zegt de beroepskracht: "Kom, dan doen we het samen. Ik
ga ook mijn handen wassen." Samen wassen zij hun handen.

Een baby krijgt de fles na aankomst op het kinde rcentrum. Zij neemt het meisje op schoot. Als
blijkt dat het kind niet wil drinken, zet de beroepskracht de fles op tafel en wacht ze rustig af.

Een andere baby zit bij het eten in de kinderstoel. De beroepskracht geeft haar eten. Zij
reageert op de geluidjes die het kind maakt en maakt grapjes. Als het kind niet meer wil eten,
neemt de beroepskracht haar uit de stoel op schoot. Het kind is moe en hangt tegen haar aan.
De beroepskracht aait haar zachtjes over haar rug en haar.
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'.
Omschrijving 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:
De observatie vindt plaats tijdens verschillende momenten:

Wandelen: de baby's zitten/liggen in de kinderwagen. De peuters lopen zelf naast de
kinderwagen. Zij hebben gespeeld in een speeltuin in de buurt. De motoriek van de peuters
wordt gestimuleerd. Tijdens het wandelen pra ten de beroepskrachten met de kinderen over de
zon die schijnt (voel je dat ook?) en over de ambulance die ze voorbij horen rijden (er zal wel
iemand ziek zijn?). De kinderen worden betrokken bij de leefwereld om hen heen.

Na het wandelen spelen de kindere n vrij in de grote speelhal. De baby wordt in de grote zachte
kussens gelegd en kan vrij-uit bewegen. De peuters gaan fietsend en lachend door de hal
rijden.

Op de tafels in de hal is zichtbaar dat gewerkt wordt me t het thema: "De uittocht uit Egypte".
Dit Joods kindercentrum biedt de kinderen verhalen uit de bijbel. De beroepskracht laat zien
dat de verhalen niet alleen verteld worden, maar ook beleefd. In het verhaal van de uittocht
komen 'de 10 plagen' aan bod. Deze plagen zijn voor de kinderen 'vertaald' in kleine
activiteiten, met water en allerlei andere materialen. Zo worden alle zintuigen gestimuleerd:
voelen, horen, zien, ruiken enz.

Voor het eten zingen de kinderen aan tafel het liedje "twee handjes op de t afel", waarbij ze
ook gebaren maken. De kinderen hebben er enorm veel plezier in. Ze willen het blijven
herhalen. De herhaling is voor jonge kinderen leerzaam.

De twee binnenspeelruimtes zijn ingericht met speelhoeken en verschillend spelmateriaal op
ooghoogte. De kinderen kunnen zelf het speelgoe d pakken.
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Beoordeling door toezichthouder:
Op basis van de observatie op de groep tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder dat
de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen.
Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (Versie maart 2021)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Inleiding
Iedereen die werkt of structureel aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet
zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand
strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang. De houder van
het kindercentrum moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven
en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie alvorens zij kunnen starten met hun
werkzaamheden/aanwezig mogen zijn op het kindercentrum.
Beoordeling door toezichthouder
De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van de
beroepskrachten en de houder die op de dag van het inspectiebezoek werkzaam waren op dit
kindercentrum.
De houder heeft er zorg voor gedragen dat alle beoordeelde werknemers voor aanvang van de
werkzaamheden in het PRK zijn gekoppeld aan het kindercentrum.
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
Opleidingseisen
Inleiding
Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men voldoen aan d e kwalificatieeisen uit de cao-Kinderopvang. Tevens dient elke locatie een pedagogisch
beleidsmedewerker/coach in te zetten. De kinderopvangorganisatie kan er voor kiezen deze functie
te splitsen in een aparte pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach.
Een pedagogisch coach begeleidt en traint de beroepskrachten bijvoorbeeld bij de dagelijkse
werkzaamheden en dient te beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
In de cao zijn geen kwalificatie -eisen gesteld aan de specifieke (deel-)functie van
beleidsmedewerker. Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand aan het functieprofiel
voldoet.
Beoordeling door toezichthouder
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op de op het moment van inspectie
aanwezige medewerkers. Daarnaast is de beroepskwalificatie van de twee pedagogische coaches
beoordeeld.
Deze medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Inleiding
In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal
aanwezige kinderen. Dit w ordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl
kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal per groep ingezet moeten worden.
Daarnaast staat in de Wko vermeld onder welke voorwaarden tijdelijk mag worden afgeweken van
deze BKR en dat dit door de houder moet worden vastgele gd in het pedagogisch beleidsplan.
Beoordeling door toezichthouder
Toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek alleen beoordeeld of voldoende
beroepskrachten ingezet zijn in verhouding tot het a antal aanwezige kinderen en hun leeftijd.
Op basis van de aanwezigheidslijst en de observatie constateert toezichthouder dat op de dag van
het inspectiebezoek is voldaan aan de BKR. Er worden voldoende beroepskrachten ingezet.
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseis.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Inleiding
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te
borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot
onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een
dagritme.
Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het
kind voorop te stellen.
Beoordeling door toezichthouder
Toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek de kwaliteitseis met betrekking tot de
groepsindeling en groepsgrootte beoordeeld.
Kindercentrum Tzemach Hasadeh heeft één stamgroep. Deze stamgroep biedt opvang aan
maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar.
Er wordt voldaan aan de wettelijk ge stelde kwaliteitseisen.

Gebruikte bronnen










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Pedagogisch beleidsplan (Versie maart 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Arbeidsovereenkomst pedagogisch beleidsmedewerker/ pedagogisch medewerker
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. 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;
b. 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 vera nderende omgeving;
c. 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;
d. 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.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )

11 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-03-2021
Tzemach Hasadeh te 's-Gravenhage

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en wa ar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie to egang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opva nguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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 )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij be horende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderde el c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleid splan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of s tagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kin deropvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wo rdt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Be sluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Tzemach Hasadeh

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Tzemach Hasadeh

Adres houder

: Spaarwaterstraat 202

Postcode en plaats

: 2593 RS 's-Gravenhage

KvK nummer

: 41160467

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.C.T. Lommelaars

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: 's-Gravenhage

Adres

: Postbus 12652

Postcode en plaats

: 2500 DP 'S-GRAVENHAGE
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Planning
Datum inspectie

: 23-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 25-03-2021

Zienswijze houder

: 05-04-2021

Vaststelling inspectierapport

: 08-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 29-04-2021
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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 5-4-2021 per e- mail aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te zullen
maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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