
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Inspectierapport 
De Ballon (PSZ) 
Fransstraat 16 
2274 AX Voorburg 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Toezichthouder:   GGD Haaglanden 
In opdracht van gemeente:  Leidschendam-Voorburg 

Datum inspectie:    30-10-2017 
Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 07-11-2017 
 



 

2 van 14 

Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 30-10-2017 
De Ballon te Voorburg 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items................................................................................... 10 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 13 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 13 

Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal ........................................................................ 14 



 

3 van 14 

Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 30-10-2017 
De Ballon te Voorburg 

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. 
 
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. 

  
Ter voorbereiding op de Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderopvang 2018 wordt tijdens het 
inspectiebezoek in 2017 ook het onderdeel ‘Ruimte en inrichting’ getoetst. 

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

kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar dit inspectie-onderzoek uit bestaan heeft. 
  
Op de laatste bladzijde kunt u de reactie van de peuterspeelzaal op het inspectierapport lezen. 

  
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 
 
Peuterspeelzaal De Ballon maakt deel uit van koepelorganisatie Stichting Vlietkinderen. 

De Ballon is gevestigd in een wijkcentrum aan de Fransstraat 16 in Voorburg en is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 - 11:45 uur. 
  

De groepsruimte wordt tevens gebruikt door BSO Eva Dak. De peuterspeelzaal heeft één groep van 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De kinderen kunnen buiten spelen op de 

aangrenzende eigen speelplaats. 
  
De peuterspeelzaal biedt voorschoolse educatie met behulp van het programma Piramide. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 

Tijdens het inspectiebezoek zijn er op de onderzochte items, net als tijdens de inspectiebezoeken in 
2015 en 2016, 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: 
  
 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. 
  

 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. 

  
 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. 
  
 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. 
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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. 
  

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 maandagochtend 30 oktober 2017, vanaf 08.45 uur. 

Gezien zijn momenten van vrij spel binnen en buiten, het kringgesprek en een knutselactiviteit met 
de ouders. 
  

Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep’. 

Omschrijving bij het criterium: ’Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen 
in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 
situaties of uitloop van geplande activiteiten.' 

  
Observatie:  
Alle kinderen en hun ouders worden op persoonlijke en enthousiaste wijze begroet door beide 

beroepskrachten. Een peuter met een nieuwe outfit krijgt een compliment van een beroepskracht. 
Zij zegt: "Zo, wat zie jij er mooi uit zeg"! 
Ook bijzonderheden worden uitgewisseld en deze ochtend kunnen de ouders een kwartier langer 

blijven om met hun kind een knutselactiviteit te doen. 
De beroepskrachten hebben alle spullen voor deze activiteit al klaargelegd op de tafels. 

In het kader van het thema 'Wonen' wordt een grote papieren huissleutel beplakt met gescheurde 
stukjes zilverpapier. Als een peuter zijn knutselwerk laat zien, zegt een beroepskracht: "Goed 
gedaan.....en pappa"! De peuter en zijn vader moeten hierom lachen. 

Na afloop hangt een beroepskracht alle geknutselde sleutels aan een paraplu aan het plafond. Na 
het knutselen gaan de kinderen vrij spelen en kiezen zelf een speelhoek uit. 

Na het vrij spelen komen de kinderen op een kussentje in de kring ziten. 
  
De beroepskrachten kiezen bewust voor het eerder gaan buitenspelen na de kring als zij horen dat 

het in de loop van de ochtend slechter weer gaat worden. Zij geven ook aan het belangrijk te 
vinden dat de kinderen iedere dag buiten spelen. 
  

Criterium uit het observatie-instrument: 'De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met 
de kinderen.'  

Omschrijving bij het criterium: 'De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 
ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 
De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 

individuele kinderen aangeven'. 
  
Observatie: 

Een peuter, waarvan een beroepskracht weet dat hij verlegen is en het moeilijk vindt hardop 
dingen te vragen, vraagt aan de beroepskracht of hij nog een tweede koekje mag hebben. De 

beroepskracht zegt: "Wat goed van jou.....dat jij dit vraagt"! 
  
Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘ Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op 
te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting ’. 

Omschrijving bij het criterium: ’Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de 
verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee 
kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken. 

  
Observatie: 
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De peuterspeelzaal beschikt over twee lichte en ruime aangrenzende groepsruimten. De ruimten 
zijn uitnodigend ingedeeld in verschillende speelhoeken, zoals een autohoek, bouwhoek, 

keukenhoek, verkleedhoek en leeshoek met een ruime hoeveelheid speelmaterialen. 
Voor het buiten spelen zijn er voldoende fietsjes aanwezig voor de peuters. De buitenruimte is 
groot en biedt voor de peuters veel uitdagingen en speelruimte met een speelhuisje, een groter 

speelhuis met klimwand en glijbaan, een lage rekstok en stenen banken om op te zitten.  
  

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competentie. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun 
onderlinge interactie’. 

Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in 
om kinderen te laten samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op 

elkaars mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, 
groepsgesprek, imitatie).’ 
  

Observatie: 
Tijdens de kringactiviteit zitten alle kinderen op een stoeltje in de kring. Een beroepskracht geeft 
alle aanwezige peuters een hand en zegt "Goedemorgen......." en noemt hun naam duidelijk en 

hardop. Na het zingen van liedjes vraagt een beroepskracht aan de kinderen wat voor weer het 
vandaag is. De kinderen kijken naar buiten en de beroepskracht helpt hen ook een beetje op weg 

door verschillende weerplaatjes aan te wijzen op een prentenkaart. Eén peuter mag vervolgens aan 
ieder kind een koekje geven uit een koektrommel.  
   

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. 
  

 
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 
 

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt een nieuwe eis met betrekking tot de taalvaardigheid van 
beroepskrachten op vve peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

De nieuwe eis geldt uitsluitend voor locaties in gemeenten die behoren tot de G37 en G86. De 
gemeente Leidschendam-Voorburg behoort hierbij. 
  

De beroepskrachten voorschoolse educatie dienen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen te beheersen. 

Toezichthouder heeft dit nieuwe item beoordeeld. De beroepskrachten van deze locatie voldoen 
aan de nieuwe wettelijk gestelde eis. 
  

De doelstelling van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is om de ontwikkeling van kinderen al 
op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. 
Deze peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Piramide. Dit programma stimuleert de 

kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op om er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten 

doorlopend (bij)scholing volgen en zo hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de heer J. Louts, 
clustermanager) 

 Interview (met beide aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (uitgevoerd tijdens het bezoek) 
 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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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 en peuterspeelzalen vallen bovendien onder de 
continue screening. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen 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 deze 

peuterspeelzaal. 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 deze peuterspeelzaal zijn 

beoordeeld en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 

 
Opvang in groepen 
 

Er is op deze peuterspeelzaal 1 groep per ochtend ( ma/di/do/vrij) aanwezig. Deze groep bestaat 
uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 

 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie tijdens het 
inspectiebezoek heeft toezichthouder geconstateerd dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-

kindratio. 
Tijdens het bezoek zijn er 10 kinderen aanwezig onder begeleiding van twee beroepskrachten. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de heer J. Louts, 
clustermanager) 

 Interview (met beide aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (uitgevoerd tijdens het bezoek) 
 Diploma beroepskracht 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Accommodatie en inrichting 

 

  
 

Binnenruimte 
 
Deze peuterspeelzaal beschikt over twee ruime en aangrenzende groepsruimten. 

De oppervlakte van de groepsruimtes is als volgt: 
  

 Voorste groep bij de ingang:55 m²  
 Achterste groep: 44,6 m²  
 De totale oppervlakte bedraagt: 99,6 m2. 

  
Per kind is er minimaal 3 m² netto passend ingerichte binnenspeelruimte nodig. 
Hier wordt ruimschoots aan voldaan. 

 
De groepsruimten zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken, zoals een bouwhoek, autohoek, 

leeshoek, keukenhoek en verkleedhoek. In beide groepsruimten staat een grote hoge tafel met 
banken die gebruikt worden om aan te eten en te knutselen. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 

Per aanwezig kind op deze peuterspeelzaal moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast 
beschikbaar zijn. Ook dient de buitenruimte aangrenzend en passend ingericht te zijn. 

 
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van 255 m². Dit is ruim voldoende 
groot voor de opvang van de 16 kinderen van de peuterspeelzaal. 

  
In de buitenruimte staan twee speel/klim huizen, een glijbaan, rekstok en ruime hoeveelheid 

speelmateriaal en fietsjes. Door de speelse indeling en grootte biedt het buitenspeelterrein aan de 
kinderen volop uitdaging. 
 

Er wordt ook voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging en 
passende inrichting. 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de heer J. Louts, 
clustermanager) 

 Interview (met beide aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties (uitgevoerd tijdens het bezoek) 
 Website 

 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 

  
 

Oudercommissie 
 
Een oudercommissie (OC) biedt de ouders de mogelijkheid op medezeggenschap over de kwaliteit 

van de kinderopvang. Er zijn een aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen waar de OC 
adviesrecht over heeft, zoals bijvoorbeeld: prijswijziging, pedagogisch beleid en 

voedingsaangelegenheden. 
  
Sinds 1 januari 2017 zijn ook de gesubsidieerde peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie 

in te stellen. Indien er nog geen oudercommissie ingesteld is én er worden minder dan 50 kinderen 
per week opgevangen dan dienen er in ieder geval voldoende inspanning te worden verricht om 
ouders toch te enthousiasmeren om deel te nemen aan een oudercommissie. 

  
Op deze peuterspeelzaal worden minder dan 50 verschillende kinderen per week opgevangen. Op 

dit moment is er nog geen oudercommissie ingesteld. 
  
De locatiemanager geeft aan dat ouders bij ieder intake gesprek wordt gevraagd om deel te nemen 

in de oudercommissie. Ondanks deze inspanningen is het nog niet gelukt om ouders te motiveren 
voor de OC. Tot op heden hebben zich nog geen ouders aangemeld. 
  

De locatiemanager zal blijven streven naar het instellen van een OC op deze locatie. De 
locatiemanager heeft aangegeven dat ze mogelijk binnen Vlietkinderen de PSZ-en gaan koppelen 

aan elkaar om zo wellicht wel een oudercommissie samen te kunnen stellen. Bijvoorbeeld deze 
peuterspeelzaal aan de naburige peuterspeelzaal De Luchtballon. 
  

De ouders worden wel regelmatig geïnformeerd met behulp van nieuwsbrieven bij een nieuw 
thema, via de website/ouderportaal van Vlietkinderen en gesprekken met de beroepskrachten. 

Zo zijn de beroepskrachten momenteel bezig om met behulp van een schematisch overzicht de 
komende veranderingen in de regelgeving bij het peuterspeelzaalwerk uit te leggen aan de ouders. 
  

  
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de e-mail met de heer J. Louts, 

clustermanager) 
 Interview (met beide aanwezige beroepskrachten) 

 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Nieuwsbrieven (Nieuwsbrief van oktober 2017 mbt het nieuwe thema 'Wonen') 
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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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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Er is ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De binnenruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

Buitenspeelruimte 

Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peuterspeelzaal. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen en het pedagogisch beleid. 
(Alleen van toepassing indien eis is opgenomen in de gemeentelijke verordening) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een peuterspeelzaal 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt de ouders de gelegenheid 
deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 2.15 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Ballon 

Website : http://www.vlietkinderen 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Vlietkinderen 

Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273 CA Voorburg 

Website : http://www.vlietkinderen.nl/ 
KvK nummer : 27280272 
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 :  H. van der Laan 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leidschendam-Voorburg 

Adres : Postbus 905 
Postcode en plaats : 2270 AX VOORBURG 

 
Planning 
Datum inspectie : 30-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 01-11-2017 
Zienswijze houder : 06-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

De houder heeft via een e-mail d.d. 6 november 2017 aangegeven geen zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


