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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Op 20 september 2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij PSZ ‘de mini Piramide’ in Haarlem.  

  

Tijdens dit risico gestuurde 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 ‘de Mini 
Piramide’ volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein verder 

uitgewerkt. 

  
Feiten over PSZ de mini Piramide 

PSZ de Mini Piramide  is gehuisvest in basisschool ‘de Piramide ’ en biedt opvang aan 14 kinderen 
van 2 tot 4 jaar. De locatie staat in het landelijk register kinderopvang geregistreerd als 

peuterspeelzaal met 14 kindplaatsen. 
 

Peuterspeelzaal ‘de Mini Piramide ’ is onderdeel van basisschool ‘de Piramide’, deze maakt deel uit 

van Stichting Peuterspeelzalen ‘de Piramide’. 
De peuterspeelzaal is gevestigd in basisschool ‘de Piramide’ in Haarlem.  

Er worden zes dagdelen per week aangeboden aan veertien peuters van twee tot vier jaar.  
De locatie biedt tevens voor en vroegschoolse educatie aan en maakt gebruik van de 

VVE methode ‘de Piramide’.     

 
  

Belangrijkste bevindingen  
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 

geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij enkele items en voorwaarden van het 
domein ‘Pedagogisch klimaat’. 

Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk getoetst. 
  

Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 

De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  

Uit een gesprek met de beroepskrachten en de observatie in de praktijk blijkt dat zij handelen 

volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan. 
  

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

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor 
deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 

kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 

  
De beschrijvingen die na de onderstreepte tekst worden weergegeven, zijn aan het veldinstrument 

ontleend en zijn tijdens het onderzoek waargenomen. 
  

Bij het beoordelen van de pedagogische praktijk is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet 

kinderopvang: 
  

 emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 ontwikkeling van sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 

  

Op PSZ ‘de Mini Piramide ’ worden de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en 
sociale competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

  
Hieronder volgen twee voorbeelden uit de praktijk. 

De observatie heeft plaatsgevonden tijdens een groepsactiviteit en tijdens vrij spel. 

 
 

 
PERSOONLIJKE COMPETENTIE 

ondersteuning en stimuleren   
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken.  
De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie - en rollenspel, 

tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel. 
 

SOCIALE COMPETENTIE 

De kinderen zijn deel van de groep 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 

onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met 

individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 
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Voorschoolse educatie 
Voor de voorschoolse educatie (VVE) maakt men gebruik van de methode de Piramide. 

De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en 
motorische en zintuiglijke vaardigheden.  

De houder heeft een opleidingsplan schooljaar 2017/2018 opgesteld.  

Per week besteedt de houder tien uur aan voorschoolse educatie. 
De beroepskrachten voldoen aan de vereiste beroepskwalificatie en certificering. 

 
Er wordt aan de eisen voldaan. 

 

 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (houder en beroepskracht) 
 Observaties, pedagogische praktijk 

 VVE-certificaten, taalcertificaat Nederlands niveau 3F 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (schooljaar 2017-2018) 
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Personeel en groepen 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  

De voorziening kan maximaal 14 kinderen opvangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  
De locatie is in het LRKP opgenomen met 14 kinderen.  

  

Verklaring omtrent het gedrag 
 

Alle beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de 
gestelde eisen. 

 
Passende beroepskwalificatie 

 

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepsopleiding.   
 

Opvang in groepen 
De opvang vindt plaats in vaste groepen. Deze groepen bestaan uit maximaal 14 kinderen in de 

leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er worden per week zes dagdelen aangeboden.  

 
 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 

Er werken twee beroepskrachten en de maximale groepsgrootte  bestaat uit 14 kinderen.  
 

 

  
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 
 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder en beroepskracht) 

 Observaties (van de groep) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (augustus 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 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 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 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 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 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 

voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:  
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 

wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
Bij meer dan acht aanwezige kinderen geldt voor maximaal 1 beroepskracht voorschoolse educatie 

de uitzonderingsregel voor een beroepskracht die is geboren vóór 1955, op 1 januari 2010 

tenminste 15 jaar als beroepskracht bedoeld in artikel 2.1 van de Wet werkzaam was en de 
scholing voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 5 van het besluit, heeft gevolgd. 

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

EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 

afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 

werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot 

de G36 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017: 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 

kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 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 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

2013. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij een onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd en is bij aanvang van de 

werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 2.6 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 

ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 2.6 lid 4, 8 en 9 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 

- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 

beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : o.b.s. De Piramide - psz Mini Piramide 
Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Spaarnesant 
Adres houder : Richard Holkade 14 16 

Postcode en plaats : 2033PZ Haarlem 

KvK nummer : 34317570 
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. Sperling 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlem 

Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 

 
Planning 

Datum inspectie : 20-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 22-09-2017 

Vaststelling inspectierapport : 10-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

 
 
 

 
 

 

 

 


