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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 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, gastouders en peuterspeelzalen. Die kwaliteitseisen gelden voor: 
- de pedagogische praktijk en 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. 
  
 

Toezicht op maat 
 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken, werken de GGD'en in 

Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Het rapport dat voor u 
ligt is op basis hiervan tot stand gekomen. 

  
Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 

Dit betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Het onderzoek wordt uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake 

was van overtredingen of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een klacht. 
  
Op verzoek van de gemeente Den Haag wordt in 2017 op iedere locatie standaard beoordeeld of de 

medewerkers op de hoogte zijn gebracht van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en 
de wijze van ventileren. Daarnaast wordt ook de bekendheid met de meldcode kindermishandeling 
en het vierogenprincipe in de praktijk getoetst. 

  
Achterin het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. 
Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven, kunt u die 
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. 

 

 
Beschouwing 
 
Kindercentrum House by the Park (KDV) is een kindercentrum met (momenteel) 2 groepen en 

biedt opvang aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar. Deze locatie is geopend sinds 
2005. 
  

Houder is in het bezit van een besluit van de Gemeente Den Haag (d.d. 08-07-2008, kenmerk 
OCW/2008.2021), waarin toestemming wordt verleend af te wijken van de beleidsregels van ten 

minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

  
 
Pedagogische praktijk 

 
Inleiding 

  
Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 
klimaat in de groep(en) van het kindercentrum. 

Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een veelheid aan waarnemingen tijdens 
deze observatie. Ook worden er 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). 

  
Deze 4 basisdoelen zijn: 
  

 1. Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Dit vormt de belangrijkste doelstelling in alle vormen van kinderopvang. Emotionele veiligheid is 

van groot belang omdat het bijdraagt aan het zelfvertrouwen en welbevinden van kinderen. Vanuit 
een gevoel van veiligheid zal een kind op ontdekking gaan en durft het nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Belangrijke voorwaarden voor emotionele veiligheid in de kinderopvang zijn bijvoorbeeld: 

vaste en sensitieve beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. 
  

 2. Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 
Hieronder worden persoonskenmerken verstaan zoals veerkracht, zelfstandigheid en creativiteit. 
Deze stellen het kind in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich aan te passen 

aan veranderende omstandigheden. Spel en exploratie zijn de manieren waarop kinderen zich 
nieuwe vaardigheden eigen maken. De vaardigheden van pedagogisch medewerkers in het 
uitlokken en begeleiden van spel spelen hierbij een belangrijke rol. Net als de aanwezigheid van 

bekende leeftijdsgenoten en het aanbod van materialen en activiteiten. 
  

 3. Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 
Hieronder wordt verstaan de sociale kennis en vaardigheden die kinderen zich eigen maken, zoals 
het zich kunnen verplaatsen in een ander, leren communiceren, samenwerken en conflicten 

oplossen. In de kinderopvang krijgen kinderen als het goed is kansen aangereikt om zich te 
ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. Dit leren ze o.a. door 

de interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van de groep, maar vooral ook door de begeleiding 
van de beroepskrachten bij groepsprocessen. 
  

 4. Het bevorderen van de socialisatie van kinderen; de overdracht van normen en 
waarden. 
In de kinderopvang krijgen kinderen de kans in aanraking te komen met de diversiteit van de 

samenleving, zoals andere regels dan thuis, andere gezinssamenstelling en verschil in religie en 
nationaliteit. De aanwezigheid in de groep biedt mogelijkheden tot socialisatie en 

cultuuroverdracht. De groepsleiding speelt een belangrijke rol hierbij. Door hun reactie op gedrag 
en hun uitleg hierbij, ervaren kinderen bijvoorbeeld het verschillend mogen zijn en de grenzen van 
goed en slecht. De reacties van pedagogisch medewerkers geven niet alleen inzicht en sturing, 

maar worden door de kinderen ook gekopieerd in hun eigen gedrag. De groepsleiding vormt dus 
een rolmodel in de ontwikkeling van sociaal gedrag. 
  

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 vier basisdoelen beoordeeld. De 

basisdoelen worden in dit instrument omschreven aan de hand van meerdere observatie-criteria. 
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Er worden in het rapport minimaal twee basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden er een of 
meerdere observatie-criteria toegelicht. 

Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 
tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. De uit het instrument weergegeven cursieve 
gedeelten worden toegelicht aan de hand van de omschrijvingen onder het kopje "observatie".  

  
De observatie heeft plaats gevonden op 05-10-2017, vanaf 14.00 uur. Gezien zijn het eet- en 

drinkmoment, verzorgingsmomenten en momenten van vrij spel. 
  
Basisdoel: Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen 

Criterium uit het observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen'.  
Omschrijving bij het criterium: 'De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de 

kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op'.  
  
Observatie:  

Bij de babygroep zit een beroepskracht met drie kindjes en wat speelmateriaal aan tafel. Samen 
bekijken ze het speelgoed. De beroepskracht praat met de kinderen en reageert op de geluidjes die 
de kinderen maken en op wat de kinderen non-verbaal aangeven ("Dat is een giraf. Mooi hè, hij 

kan een geluid maken. Oh, wil je nog even op de grond spelen?"). 
  

Even later geeft een beroepskracht een kind de fles, terwijl ze op de grond zit. Een ander kindje 
kruipt rond. Wanneer de toezichthouder de groepsruimte binnenkomt, schrikt het rondkruipende 
kind een beetje. Het kind zoekt meteen de voor haar bekende beroepskracht op en kruipt bij haar 

op schoot. De beroepskracht reageert hier sensitief op geeft het kind een kus. 
  

Basisdoel: Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Criterium uit het observatie-instrument: 'Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en 
individuele kinderen'. 

Omschrijving bij het criterium: 'De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor 
interactie met het kind. Het kind ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor, 
aandacht'. 

  
Observatie:  

De beroepskracht haalt een kind uit bed en gaat het kind verschonen. De beroepskracht gedraagt 
zich sensitief en responsief naar het kind; zij praat met het kind en benoemt haar handelingen 
("heb je lekker geslapen", "jij krijgt nu een schone luier").  

Een ander (ouder) kind wordt aangemoedigd zichzelf aan te kleden. Wanneer dat niet helemaal 
lukt, zegt de beroepskracht: "kom maar schat dan help ik je even met je broek". 

  
Conclusie: 
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 

dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 basisdoelen. 
Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw F. Motamedi) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen 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 in de kinderopvang. 

  
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening. 
Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie 

Systeem of personen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe 
strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. 
  

De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle beroepskrachten die werkzaam zijn op dit 
kindercentrum. Hiernaast ook van de medewerkers die in dienst zijn van de onderneming van de 

houder en regelmatig of af en toe een bezoek brengen aan deze locatie. 
  
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld 

en voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 

Opvang in groepen 
 

Kindercentrum House by the Park (KDV) heeft (momenteel) 3 stamgroepen: 
- de Babygroep, maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar, 
- de Toddlergroep Internationaal, maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 1-5 jaar, 

- de Toddlergroep Nederlands, maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 1-5 jaar. 
  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw F. Motamedi) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op iedere locatie voor kinderopvang dienen jaarlijks de mogelijke risico’s op het gebied van 

veiligheid en gezondheid geïnventariseerd te worden. Tijdens dit inspectiebezoek is beoordeeld of 
de medewerkers op de hoogte zijn gebracht van deze risico-inventarisaties en de bijbehorende 

maatregelen. Hierbij is specifiek gekeken naar de wijze van ventileren en luchten, aangezien dit 
bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. 
  

Uit het interview en observatie blijkt dat de beroepskrachten bekend zijn met de afspraken 
betreffende het ventileren en luchten in de groepsruimtes en deze maatregelen ook uitvoeren. 
 

 
Vierogenprincipe 

 
Sinds 2013 is het vierogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving. 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. 
  

In de praktijk houdt het vierogenprincipe op deze locatie het volgende in: 
Gedurende vrijwel de gehele dag zijn er tenminste twee beroepskrachten op het kindercentrum 

aanwezig. De houder is woonachtig op de bovenste etage van het kindercentrum, staat alleen in 
noodsituaties op de groep en loopt met regelmaat bij de diverse groepen langs. 
In de groepsruimten zijn ook camera's aanwezig waarvan de beelden op de computer en laptop 

van de houder zijn te zien. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw F. Motamedi) 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Meldcode kindermishandeling 
 Notulen teamoverleg (14-09-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 

door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : House by the park 

Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : House by the park 
Adres houder : Duinweg 1 

Postcode en plaats : 2585 JT 's-Gravenhage 
Website : http://www.commealamaison.nl/ 

KvK nummer : 50030817 
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 :  L. Bootsma 

A. de Roij van Zuijdewijn 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 

 
Planning 
Datum inspectie : 05-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 24-10-2017 
Zienswijze houder : 03-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 03-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 29-11-2017 
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House by the park te 's-Gravenhage 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Comme a la Maison combine a safe, homely atmosphere with an exclusive character from 2001. 

The last 16 years we took care of thousands of children from all over the world, without any 
disappointments or difficulties. 

One of the basic principles of Comme a la Maison is groups stability and continuity. For this very 
reason, we insist that children attend at least 3 days a week. This means that they are able to 
develop a lasting relationship with other children and our caregivers. Comme a la Maison is a 

small, cozy second home with attention for each child as he/she needs it. We believe that personal 
attention is the key for every child’s development. 
While our daily activities the children are having fun, promoting body-awareness, motor 

development to become more aware of the world they live in. We stimulate the children’s 
creativity and teach them to express and talk about their feelings. 

Group activities help children learn about solidarity and friendship. They are encouraged to help 
one another and to learn from each other. The activities are adapted to each child’s personal skills 
level. This helps each child to gradually become more independent and self-confident. 

It was nice to see how our children felt at ease and comfortable with the inspectors while the 
inspection was being carried out, eating, playing, talking…undisrupted at all, as they knew they 
were in a safe environment, being cared and looked after by our experienced and dedicated staff. 

  
Kind regards,  

Director Comme à la Maison 
Drs. Fariba Motamedi 
We are not an industrialized childcare, but a homely one 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


