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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. 

 

Beschouwing 

Op 14 september 2020 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Voorschool De Kleine Globe in Haarlem. 

 

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum Voorschool De Kleine Globe volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in 

het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Toevoeging Covid-19 

Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van 

de uitbraak van Covid-19. Om die reden is het inspectiebezoek op de locatie zo kort mogelijk 

gehouden en heeft er een beperkte pedagogische observatie plaatsgevonden. Aanvullend op het 

inspectiebezoek is er digitaal informatie verstrekt door de locatie verantwoordelijke. 

 

Indien er sprake is van overtredingen heeft de toezichthouder beoordeeld of er sprake is van 

overmacht.  

 

De toezichthouder heeft bij het inspectiebezoek de adviezen van het RIVM opgevolgd (zoals 

handhygiëne) en had tijdens het bezoek zelf geen klachten. 

 

Voor het inspectiebezoek heeft de toezichthouder het coronaprotocol van de locatie bekeken en 

gekeken of de belangrijkste RIVM richtlijnen wat betreft hygiëne en binnenklimaat zijn uitgevoerd. 

Geconstateerd wordt dat de houder voldoende maatregelen heeft getroffen om verspreiding van 

het coronavirus in te perken en dat de maatregelen voldoende worden uitgevoerd.  

 

Feiten over KDV Voorschool De Kleine Globe 

KDV Voorschool De Kleine Globe is gehuisvest in basisschool De Globe en biedt opvang aan 

kinderen van 2 tot 4 jaar. De locatie gebruikt het Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)-

programma ‘Piramide’. De Voorschool en de basisschool werken nauw samen. 

De locatie is geregistreerd met vijftien kindplaatsen. KDV Voorschool De Kleine Globe is onderdeel 

van Stichting Peuterspeelzalen De Piramide, een organisatie met twee Voorscholen: Voorschool De 

Kleine Globe en Voorschool Mini Piramide. 

 

Belangrijkste bevindingen    

De houder heeft niet aan alle kwaliteitseisen voldaan. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat 

de volgende voorwaarde onvoldoende is nageleefd:  

 Voorschoolse educatie: Het aanbod voorschoolse educatie is niet zodanig ingericht dat een 

kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur 

voorschoolse educatie kan ontvangen.  
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De houder heeft kunnen aantonen dat het niet naleven van de kwaliteitseis voornamelijk te wijten 

is aan onvoorziene omstandigheden die verband houden met de situatie rondom corona. Een 

nadere toelichting is uitgewerkt in het betreffende item. 

 

De toezichthouder heeft kunnen concluderen dat de houder er alles aan gedaan heeft om in de 

gegeven omstandigheden verantwoorde kinderopvang te bieden en de (emotionele) veiligheid en 

gezondheid van de opgevangen kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. 

De toezichthouder zal de gemeente adviseren om gezien deze situatie van overmacht niet te 

handhaven op deze overtreding. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder vraagt de gemeente rekening te houden met verzachtende omstandigheden 

zoals beschreven bij de betreffende voorwaarde. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan.  

Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek alleen inhoudelijk beoordeeld op de werkwijze 

met betrekking tot VVE. 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de 

beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van observaties in de verschillende groepen. 

Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan: 

- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen; 

- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen; 

- de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

(artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 

door waarnemingen tijdens de observaties. 

 

In verband met de uitbraak van Covid-19 heeft er een beperkte observatie plaatsgevonden op de 

groep tijdens overgangsmoment van spel naar eetmoment en tijdens de voorbereiding om buiten 

te gaan spelen.  

Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd. 

 

Praktijkvoorbeeld 

In het pedagogisch beleid van De Kleine Globe staat dat een goede groepsorganisatie van groot 

belang is, niet alleen wat betreft inrichting, maar ook wat het organisatieproces betreft. Tijdens het 

onderzoek brengen de beroepskrachten structuur aan in het dagprogramma door de 

overgangsmomenten duidelijk aan te geven: ze vertellen de kinderen dat ze met z'n allen gaan 

opruimen zodat ze daarna rustig kunnen gaan eten. Tegelijkertijd zetten ze het opruimmuziekje 
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aan en geven zelf het goede voorbeeld. De kinderen die doorgaan met hun spel benaderen ze 

individueel: "Kom je mee, we gaan opruimen." Op deze manier zorgen ze ervoor dat alle kinderen 

begrijpen wat er van ze wordt gevraagd en, ieder op het eigen niveau, kan bijdragen aan het 

groepsproces.  

 

De beroepskrachten benoemen wat ze doen en geven uitleg. Hierbij sluiten ze aan bij het 

ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Er zijn kinderen in de groep die al goed begrijpen wat 

de beroepskrachten zeggen en goed bekend zijn met de rituelen en regels op de groep, sommige 

kinderen moeten dat nog leren. De beroepskrachten stemmen hun werkwijze hierop af. 

Bijvoorbeeld geeft een beroepskracht de volgende uitleg aan een kind dat zijn rugzakje niet mee 

mag nemen naar de tafel. "Je tas is nat want de beker heeft gelekt. We gaan de tas nu ophangen 

zodat hij kan drogen." Ze loopt vervolgens met hem mee naar het raam waaraan ze de tas 

ophangt en laat ze hem zien dat uit de tas water drupt. Ze vraagt: "Pak jij een doekje, dan kun je 

het water opdrogen." Het kind loopt naar zijn trommeltje op de kast. Ze gaat mee en zegt: "Nee, 

dat is je trommeltje, die mag straks weer in de tas. We pakken eerst een doekje." Samen gaan ze 

papieren doekjes pakken om het water op te vegen. 

Voorschoolse educatie 

Tijdens dit onderzoek is getoetst of het beleidsplan VVE voldoet aan de voorwaarden en of het VVE 

beleid wordt uitgevoerd. Het VVE beleid is onderdeel van het pedagogisch werkplan. 

 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de volgende voorwaarde: 

De urennorm zoals die op moment van het onderzoek staat beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan en wordt uitgevoerd in de praktijk voldoet niet aan de wettelijke eis. Vereist is dat 

vanaf 1 augustus 2020 het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind,  vanaf 

de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt, in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. 

Hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds 

uitzonderlijk. Daardoor kan het voorkomen dat een houder, ondanks daartoe aantoonbaar verrichte 

inspanningen, niet kan voldoen aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving. 

 

De tekortkoming is telefonisch en digitaal met de houder en de locatieverantwoordelijke besproken 

en zij geven daarbij de volgende toelichting: 

Op Voorschool De Kleine Globe wordt ten tijde van dit onderzoek het aanbod van 960 uur in 1,5 

jaar (omgerekend is dat 16 uur per week) niet gerealiseerd omdat begin 2020 gesprekken zijn 

gestart met externen over de toekomst van de locatie. Deze gesprekken konden tijdens de corona 

lock-down niet worden voortgezet. Op 17 juni 2020 heeft de houder de gemeente Haarlem hiervan 

in kennis gesteld en tevens uitstel gevraagd voor de implementatie van de 960 uurs-eis.  

 

De gemeente schrijft in haar reactie aan de houder dat zij hierover contact heeft opgenomen met 

de Onderwijsinspectie. Dit contact heeft erin geresulteerd dat de gemeente Haarlem op 21 juli in 

een schrijven via de mail KDV De Kleine Globe uitstel heeft verleend voor de implementatie van de 

960-uurseis tot 1 januari 2021, onder de voorwaarden dat: 

 de doelgroepkinderen die nu bij KDV de Kleine Globe zitten, alvast zoveel mogelijk VVE-uren 

richting de 960-uurseis kunnen volgen. Dat betekent dat waar nu 10,5 uur voorschoolse 

educatie per week wordt geboden, er tussen augustus 2020 en januari 2021 gewerkt wordt om 

doelgroepkinderen tussen de 2,5 en 4 jaar al de mogelijkheid te geven om minimaal 12 uur 

VVE te krijgen, en in deze periode uit te breiden tot 16 uur per week (wat neerkomt op de 

wettelijke 960 uur in anderhalf jaar).  

 de gemeente actief geïnformeerd wordt door de houder over de overname en implementatie 

per 1-1-2021.  

 

Aan beide voorwaarden is inmiddels voldaan, blijkt uit navraag bij de houder.  
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De houder verklaart tevens dat de volgende inspanningen zijn verricht: 

- bij de start van het schooljaar in augustus 2020 zijn direct de volgende maatregelen genomen: 

vanaf 1 september 2020 krijgen alle peuters, ook de kinderen van 2 tot 2,5 jaar, drie ochtenden 

per week 4 uur VVE aangeboden, in totaal is dit twaalf uur per week. Eerder was niet mogelijk 

i.v.m. het informeren van ouders tijdens de zomervakantie. 

- de locatie heeft twee stamgroepen voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, verdeeld over vijf 

dagen. De houder heeft zich ingezet om alle kinderen opvangen te kunnen blijven bieden, ook voor 

de kinderen van 2 tot 2,5 jaar. Bij een aanbod van 16 uur voor kinderen van 2,5 jaar en ouder zou 

het VVE aanbod voor de jongste kinderen tot 2,5 stop gezet moeten worden in verband met een 

tekort aan personele formatie en te weinig opvangruimte. In verband met de lopende 

onderhandelingen was het niet mogelijk voor de houder om hiervoor de benodigde maatregelen te 

treffen. 

- de gesprekken en onderhandelingen zijn inmiddels weer van start gegaan en zijn er op gericht 

om per 1 januari 2021 aan alle peuters vier dagdelen van elk 4 uur aan te bieden, dat is 16 uur per 

week.  

 

Op basis van deze informatie concludeert de toezichthouder dat de houder er alles aan gedaan 

heeft om in de gegeven omstandigheden verantwoorde kinderopvang te bieden en om zo snel 

mogelijk (uiterlijk per 1 januari 2021) aan de eis van 960 uur VVE aanbod voor de kinderen te 

voldoen. De toezichthouder zal de gemeente adviseren om gezien deze situatie van corona-

overmacht niet te handhaven op deze overtreding. 

 

 

In het beleidsplan VVE is de kenmerkende visie op de voorschoolse educatie beschreven alsmede 

de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten. Op Voorschool De Kleine 

Globe wordt gewerkt met thema's aan de hand van het VVE programma Piramide. De ontwikkeling 

op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

'Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun woordenschat', staat er in het pedagogisch beleid. Tijdens 

de observatie benoemen de beroepskrachten wat er gebeurt. "Wil je je trommeltje pakken?" vraagt 

de beroepskracht als een kind naar haar trommeltje wijst. De beroepskrachten benoemen de 

gebruiken en regels en geven daarbij het voorbeeld: "Zet de stoelen maar bij de tafel" zegt een 

beroepskracht, terwijl ze zelf ook een stoel oppakt. De voorwerpen en de kleuren worden benoemd 

en aan de kinderen wordt gevraagd om te vertellen hoe iets heet en welke keur het heeft. 

Bijvoorbeeld vraagt de beroepskracht aan een kind dat fruit uit haar trommeltje pakt of het de 

naam van het fruit weet. "Blueberry", zegt het kind. "Goed zo, dat is een blauwe bes" antwoordt de 

beroepskracht.   

 

In het VVE beleid staat beschreven hoe de ruimte passend is ingericht en op welke wijze passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. In de verschillende 

activiteitenhoeken (o.a. huishoek, bouw- en verkeersmat, thematafel) is het materiaal op 

ooghoogte van de kinderen uitgestald. Het materiaal is gevarieerd en afgestemd op verschillende 

stadia van ontwikkeling. Kinderen kunnen ontdekken en experimenteren. In de huishoek kan 

worden gekookt, gewassen en kunnen poppen in hun bed worden gelegd. In de verkleedkist zitten 

verkleedkleren maar je kunt je er ook lekker in verstoppen, zoals een kind tijdens het opruimen 

heeft ontdekt.  

 

In het pedagogisch beleidsplan VVE is concreet en toetsbaar beschreven hoe de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. Er staat beschreven dat de ontwikkeling van kinderen wordt  gevolgd door dagelijkse 

observaties. Als een peuter 3 jaar is geweest wordt een eerste Cito-toets afgenomen, voor zowel 

rekenen als taal. Eveneens wordt een Lijst Sociaal-emotionele Ontwikkeling ingevuld. Als de peuter 

tussen de 3,5 en 4 jaar is wordt de toets voor de tweede maal afgenomen. Op basis van de 

vaardigheidsscores kan de ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd worden. Deze gegevens en 

de ontwikkeling worden met de ouders besproken door de mentor van de peuter. 
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Bij het aanbod van activiteiten wordt rekening gehouden met de individuele ontwikkeling van 

peuters. Sommige kinderen zoeken elkaar al op om samen te spelen. De kinderen die nog vooral 

solitair spelen worden geholpen. De beroepskracht vraagt bijvoorbeeld aan een kind dat alleen 

staat en niet bezig is met een activiteit of het haar wil helpen met tafels schoonmaken. Samen 

gaan ze in de weer met natte doeken. Gelijk melden andere kinderen dat ze ook mee willen doen 

en al gauw is het een gezellig groepsgebeuren.  

  

Tevens is in het VVE beleid beschreven hoe de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de 

ontwikkeling van kinderen.  

Voorbeelden zijn: 

 oudergesprekken aan de hand van de observaties en uitkomsten van de Cito-toetsen; 

 inloopochtenden; 

 themabrieven aan het begin van elk nieuw thema; 

 ouders krijgen bij elke thema een pakketje mee naar huis om samen met hun kind thuis te 

doen; 

 de nieuwsbrief; 

 een informatieboekje bij inschrijving; 

 in het kader van 'educatief partnerschap' gaat de peuterspeelzaal samen met de school het 

educatief partnerschap aan met ouders om de ouderbetrokkenheid te vergroten. 

 

Ook is beschreven hoe wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie. Op de peuterspeelzaal én in de groepen 1 en 2 van basisschool De Globe 

wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. Naast dit programma wordt ook met het 

woordenschatprogramma LOGO 3000 gewerkt. Dit programma biedt kinderen van 2 tot 6 jaar de 

3000 basiswoorden aan, die zij nodig hebben om goed voorbereid te kunnen starten in groep 3. 

Pedagogisch medewerkers van de voorschool en leerkrachten van groep 1 en 2 werken samen om 

de programma's en de doorgaande lijn daarin af te stemmen. De houder geeft aan dat de 

afstemming tussen voor- en vroegschoolse educatie ook wordt bevorderd doordat leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers samen de modules 1 en 2 van Piramide hebben gevolgd. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe wordt vormgegeven aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.  

De meeste peuters gaan naar groep 1 van basisschool De Globe. Gaat een peuter naar een andere 

basisschool dan wordt het overdrachtsformulier 'De Kleine Wijzer' ingevuld. Dit wordt met de 

ouders besproken en door hen ondertekend. Nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, 

sturen de beroepskrachten het door aan de betreffende basisschool samen met de toets uitslagen 

en de notities uit het leerling volg systeem.  

Gaat een kind naar basisschool de Globe, dan gaat  hij/zij vlak voor de 4e verjaardag wennen in 

groep 1. De kleuterjuffen maken een afspraak met de mentor van het kind voor de overdracht en 

de wendagen. Het kind gaat twee keer meelopen op school op de dagen die hij anders naar de 

peuterspeelzaal zou gaan. De overdracht vindt plaats voordat het kind naar de basisschool gaat.  

  

Geconcludeerd wordt dat het VE beleid voldoet aan de voorwaarden en dat de houder uitvoering 

geeft aan het pedagogisch beleidsplan wat betreft de onderdelen voorschoolse educatie. 

  

De houder evalueert de uitvoering van het pedagogisch beleid voorschoolse educatie jaarlijks, en 

stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

 

De maximale omvang van de stamgroep is vijftien kinderen en er worden dagelijks twee vaste 

VVE-gekwalificeerde beroepskrachten ingezet. 
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VVE Kwalificaties  

De toetsing van de VVE kwalificaties is gehouden onder de personen die op de dag van het 

onderzoek ingezet zijn als beroepskracht VVE. Dit zijn de twee vaste beroepskrachten die beiden 

vijf dagen per week werkzaam zijn op de groep. 

 

De getoetste personen beschikken over zowel een passende beroepskwalificatie als een VVE-

kwalificatie. 

  

De getoetste personen beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

 

Opleidingsplan 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan voor het kindercentrum op dat in elk geval tot 

uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden in het schooljaar 2019-2020 worden 

onderhouden met betrekking tot: 

a. het werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie; 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie; 

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

 

In 2019-2020 is het Doordacht Passend Lesmodel in de peutergroepen en groep 1-2 van de 

basisschool aangeboden. De doorgaande lijn van de peutergroep naar bassischool de Globe met 

betrekking tot het didactisch handelen wordt daarmee versterkt. 

 

De beroepskrachten nemen deel aan de workshops ondersteunende gebarentaal die in oktober 

2019 gestart is. 

 

In november 2020 zal een workshop “spelen in de hoeken/rekenbegrip” worden aangeboden. 

 

De houder 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. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gebruikte bronnen 

 Interview met de VVE-coördinator en met de directeur van bs De Globe) 

 Interview (met de beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Diploma's/kwalificaties beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (Peuterspeelzaal De Kleine Globe Pedagogisch beleidsplan 2019-2020) 

 Pedagogisch werkplan 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan VVE 2019-2020 pedagogisch 

medewerksters de Kleine Globe.) 

 ouderbeleidsplan 2019 De Kleine Globe 

 Veldinstrument observatie kindercentrum, GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015) 
 Mailwisseling tussen gemeente Haarlem en directeur bedrijfsvoering plv bestuurder openbaar 

onderwijs Spaarnesant 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 

voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek zijn de beroepskwalificaties getoetst van de twee op deze voorziening 

ingezette vaste beroepskrachten. 

Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk 

 

 

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten heeft ingezet voor 

het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

 

Inzet van beroepskrachten in opleiding en/of stagiairs  

Op moment van de inspectie zijn er geen beroepskrachten in opleiding of stagiaires werkzaam op 

de locatie. De beroepskracht vertelt dat er wel een afspraak is gemaakt met een nieuwe stagiaire 

voor een kennismakingsgesprek maar dit is in verband met corona niet doorgegaan. Het gesprek 

zal wel nog gaan plaatsvinden, binnenkort. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is op dit kindercentrum één pedagogisch beleidsmedewerkers/coach aangesteld. 

Het betreft een combinatiefunctie. De functie wordt ingevuld door de VVE-coördinator. 

  

Berekening minimale ureninzet 

De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en rekening gehouden met de flexibele inzet van de 

beroepskrachten. 
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De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers wordt bepaald door het nemen 

van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). 

  50 uur x aantal 

kindercentra 

10 uur x aantal fte 

pedagogisch 

medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x aantal fte) 

= minimale ureninzet 

2019 50 x 2 =100 10 x 2,9 =29 = 129 uur 

2020 50 x 2 =100 10 x 2,9 =29 = 129 uur 

  

Het minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

De minimale ureninzet voor 2019 alsmede voor 2020 is door de houder op juiste wijze berekend. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) 

Uit de informatie die door de houder is aangeleverd blijkt dat de minimaal benodigde ureninzet van 

de pedagogisch beleidsmedewerker overeenkomt met de daadwerkelijke inzet in 2019. Dat geldt 

voor de uren die beschikbaar waren voor beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie als voor de 

ingezette coachingsuren door een erkende coach. 

 

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker 

Wanneer de houder meer dan één kindercentrum exploiteert, kan ervoor gekozen worden om de 

uren voor de ontwikkeling en invoering van pedagogische beleidsvoornemens (50 uur per 

kindercentrum) naar eigen inzicht te verdelen over de verschillende kindercentra. Dit biedt ruimte 

voor maatwerk om bijvoorbeeld extra aandacht te kunnen besteden aan een bepaald 

kindercentrum of om de uren centraal in te zetten voor pedagogisch beleid waar elk kindercentrum 

van profiteert. 

Stichting Peuterspeelzalen de Piramide heeft ervoor gekozen om de uren voor de ontwikkeling en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens op de twee peuterspeelzalen neer te leggen 

bij de VVE-coördinator. Hiervoor is 100 uur per jaar toegekend.  

 

Daarnaast mag de houder zelf bepalen hoe de coachingsuren (minimaal 10 uur per fte) ingezet en 

verdeeld worden, mits iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. Aan Voorschool De Kleine 

Globe zijn in 2019 veertien coachingsuren toegekend en aan Voorschool Mini Piramide vijftien uur. 

De coachingsuren zijn in het schooljaar 2019-2020 onder andere als volgt ingevuld: 

 VVE coaching heeft plaats gevonden door kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek te 

koppelen aan de pedagogische praktijk. Vanaf september 2019 is elke maand een item 

besproken, bijvoorbeeld: werken in groepjes, evenwichtig dagritme, spelbegeleiding, 

executieve functies, inrichting speel-leeromgeving, taalvaardigheden, doorgaande lijn 

basisschool, ouderbetrokkenheid en professionele leeromgeving.  

 Op de Kleine Globe is wekelijks overleg van minimaal 0,5 uur over gang van zaken: 40 x 0,5 = 

20 uur. Besproken is wat goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Dit is zowel VVE-

coaching als pedagogische coaching. 

 Elke twee maanden worden de beroepskrachten gefilmd op pedagogische onderwerpen. 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn op Voorschool De Kleine Globe in totaal 32 uur aan 

pedagogische coaching ingezet. 

 

De urenverdeling op houderniveau (beleid en coaching) is schriftelijk opgesteld per kindcentrum 

voor het jaar 2019 en 2020. Deze urenverdeling op houderniveau is in het pedagogisch 

beleid inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 

 

Uit de urenverdeling per kindercentrum volgt dat iedere beroepskracht in 2019 en 2020 coaching 

kan ontvangen. 
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Uit informatie van de leidinggevende blijkt dat op Voorschool De Kleine Globe het aannemelijk is 

dat alle beroepskrachten in 2019 ook daadwerkelijk uren aan coaching door de pedagogisch 

beleidsmedewerker hebben ontvangen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één stamgroep. De maximale groepsgrootte is vijftien kindplaatsen. 

 

De kinderen zijn in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte en elk kind wordt opgevangen in een vaste 

stamgroep. 

De informatie beschreven in het pedagogisch beleid komt overeen met de praktijk. 

 

Tijdens het intakegesprek worden ouders geïnformeerd welke beroepskrachten bij de groep horen. 

Er zijn twee vaste beroepskrachten die beiden vijf dagen per week werken. Indien er minder dan 

acht kinderen aanwezig zijn, kan het voorkomen dat één beroepskracht wordt ingezet. 

 

Uit een gesprek met de beroepskrachten, het pedagogisch beleid, de roosters en de presentielijsten 

van de kinderen op de dag van het onderzoek blijkt dat aan de getoetste voorwaarden met 

betrekking tot stabiele opvang wordt voldaan. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de directeur van bs De Globe) 

 Interview (met de beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan (Peuterspeelzaal De Kleine Globe Pedagogisch beleidsplan 2019-2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (-WO-opleiding Pedagogische 

Wetenschappen -PABO -Post-HBO Interne Begeleiding incl. oplossingsgericht) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de 

kinderen wordt gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 

Dit beleid is schriftelijk vastgesteld, wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Het 

beleid is actueel. 

 

Het beleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het 

vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet: 

 op welke wijze kinderen geleerd wordt om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor 

veiligheid en gezondheid beperkt zijn; 

 de risico’s waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van de kinderen; 

 het plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn 

zijn/worden genomen teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende 

veiligheid en gezondheid in te perken; 

 de handelswijze indien deze voornaamste zich verwezenlijken. 

 hoe de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, overige aanwezige 

volwassenen en kinderen ingeperkt worden; 

 de handelswijze indien de risico’s op grensoverschrijdend gedrag zich verwezenlijken; 

 de wijze waarop de opvang op dit kindercentrum zodanig georganiseerd is dat een 

beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

 

Beschreven staat: 

 hoe de achterwacht is geregeld als er slechts één beroepskracht op het kindercentrum 

aanwezig is, dat deze telefonisch bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn. 
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In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven op welke wijze het beleid inzichtelijk is 

voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 

Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die beschikt over een 

certificaat eerste hulp aan kinderen. Beide beroepskrachten beschikken over een geldig certificaat 

eerste hulp aan kinderen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de voorwaarden. 

Tevens draagt de houder er zorg voor dat er conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 EHBO-certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 



16 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-09-2020 

Voorschool De Kleine Globe te Haarlem 

 

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 veranderende 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) 

 
 

Voorschoolse educatie 

Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten 

minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
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het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 



18 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 14-09-2020 

Voorschool De Kleine Globe te Haarlem 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum 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 (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder 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. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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 waar 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 waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
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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 opvanguren 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 en cao Sociaal Werk. 

(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 en cao Sociaal Werk. 

(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) 

 
 

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 behorende 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, onderdeel 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 beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt 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 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit 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 : 2003 RV Haarlem 

KvK nummer : 67434436 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Peeters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlem 

Adres : Postbus 511 

Postcode en plaats : 2003 PB HAARLEM 
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Planning 

Datum inspectie : 14-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 22-10-2020 

Vaststelling inspectierapport : 03-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-11-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

De houder maakt geen gebruik van een zienswijze. 

 

 

 

 

 

 

 


