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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. 

 

Op verzoek van de gemeente Den Haag (OCW/10142335) heeft toezichthouder een nader 

onderzoek uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden op 06-10-2021. 

 

Toezichthouder heeft een bezoek aan de locatie gebracht. 

 

Beschouwing 

Anne Dak aan de Van Merlenstraat maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Dak 

Kindercentra.   

Dit kindercentrum is geopend sinds 2004 en heeft twee stamgroepen: een babygroep op de 

begane grond en een peutergroep op de eerste etage. Deze locatie is  gelegen in het 

Regentessekwartier. 

   

Op de tweede etage is BSO Anne Dak gevestigd.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder het item beoordeeld waarnaar door de 

gemeente in de handhavingsbrief aan de houder wordt verwezen. Dit onderdeel is echter niet het 

item dat door de toezichthouder is afgekeurd tijdens het inspectieonderzoek op 07-04-2021. 

 

Tijdens het vorige inspectieonderzoek werd een overtreding geconstateerd op het item ‘stabiliteit 

en opvang in groepen’. 

Aangezien de gemeente Den Haag de GGD heeft verzocht het onderdeel ‘pedagogisch beleid’ te 

beoordelen heeft de toezichthouder in dit nader onderzoek zich alleen gericht op dit onderdeel 

gericht. 
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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. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de praktijk ten aanzien van het samenvoegen van de 

twee stamgroepen overeenkomt met de informatie in het pedagogisch werkplan. 

Toezichthouder oordeelt dat dit het geval is. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Per mail) 

 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Toestemmingsformulier(en) 

 Pedagogisch werkplan (Versie 08-10-2021) 

 Presentielijsten  
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Anne Dak 

Website : http://www.dakkindercentra.nl 

Aantal kindplaatsen : 25 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting DAK kindercentra 

Adres houder : Postbus 10395 

Postcode en plaats : 2501 HJ 'S-GRAVENHAGE 

KvK nummer : 41156590 

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. Groenveld  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 

Planning 

Datum inspectie : 06-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2021 
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