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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. 

 
Beschouwing 
Op 22 november 2018 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Haarlem een 
onaangekondigde inspectie, een nader onderzoek, uitgevoerd bij Voorschool De Kleine Globe. 

  
Tijdens dit nader onderzoek zijn enkele items en voorwaarden (die verder zijn uitgewerkt in dit 
rapport) uit de Wet Kinderopvang getoetst. 
  
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 

  
Feiten over Voorschool De Kleine Globe 
De locatie is gehuisvest in openbare basisschool ‘De Globe’ en biedt opvang aan vijftien kinderen 
van 2 tot 4 jaar. De locatie staat in het landelijk register kinderopvang geregistreerd als 
kinderdagverblijf met vijftien kindplaatsen. 
De locatie biedt voorschoolse educatie aan en maakt gebruik van de VE methode ‘Piramide’. Er 

worden vijf ochtenden (van maandag t/m vrijdag) en één middag (woensdag) per week 
aangeboden. De kinderen van 2 tot 2,5 jaar komen twee vaste dagdelen per week, vanaf 2,5 jaar 
komen de kinderen drie dagdelen per week. 
Voorschool De Kleine Globe maakt deel uit van Stichting Peuterspeelzalen ‘de Piramide’. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek uitgevoerd op 2 februari 2018 werd niet voldaan aan de 

voorwaarden met betrekking tot het beleid veiligheid en gezondheid. Het betrof met name de 
aanwezigheid van tenminste één volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste 
hulp aan kinderen. 

 Tijdens het Nader Onderzoek op 13 september 2018 kon de houder niet inzichtelijk maken dat 
de overtreding die op 2 februari is geconstateerd is opgeheven. 

 
Belangrijkste bevindingen 

Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan of de overtreding is opgeheven die tijdens de inspectie van 
2 februari 2018 en het Nader Onderzoek op 13 september is geconstateerd. 
 
Op dit moment voldoet Voorschool De Kleine Globe aan de tijdens dit nader onderzoek getoetste 
voorwaarde uit de Wet kinderopvang.  
Beide vaste beroepskrachten hebben de beschikking over een geldig certificaat voor Eerste Hulp 

aan Kinderen. Uit het personeelsrooster van week 45 en 46 is gebleken dat tenminste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 
Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, derde lid, wordt de houder bij een nader 
onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel 
openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens dit Nader Onderzoek is een voorwaarde uit het domein Veiligheid en Gezondheid 
onderzocht. 

  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder draagt er zorg voor dat gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 

volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
De toezichthouder heeft geconstateerd dat aan deze voorwaarde is voldaan. 
 
Tijdens het onderzoek is een vaste beroepskracht en een invaller aanwezig. De vaste 
beroepskracht beschikt over een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.  
De tweede vaste beroepskracht, die tijdens de inspectie niet aanwezig was, beschikt ook over een 
geldig EHBO-certificaat. 

 
Gebruikte bronnen: 
 EHBO certificaten (van beide vaste beroepskrachten) 
 personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Voorschool De Kleine Globe 

Vestigingsnummer KvK : 000035975660 
Aantal kindplaatsen : 15 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen De Piramide 

Adres houder : Postbus 800 
Postcode en plaats : 2003RV Haarlem 

KvK nummer : 67434436 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Peeters 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlem 
Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 
 
Planning 

Datum inspectie : 22-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2018 
 
 
 

 
 

 
 

 


