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Piggelmee te Leidschendam 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
  
De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Die kwaliteitseisen gelden voor: 
  
 de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid; 
 voorschoolse educatie; 
 personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel; 
 de opvang in vaste groepen 
 veiligheid en gezondheid; 
 accommodatie en inrichting; 
 de behandeling van klachten en ouderrecht. 
  
Toezicht op maat: 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht.  
Het rapport dat voor u ligt is op basis hiervan tot stand gekomen. 
Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 
Dit betekent dat intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
  
Het onderzoek wordt uitgebreid indien tijdens de vorige inspectie sprake was van overtredingen of, 
indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een klacht. 
  
  
Op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt in 2017 op iedere locatie standaard 
beoordeeld of de medewerkers op de hoogte zijn gebracht van de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid en de wijze van ventileren. 
  
Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. 
  
Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven kunt u 
deze vinden op de laatste bladzijde. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Piggelmee is onderdeel van Stichting Vlietkinderen en biedt opvang aan maximaal 
68 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die in vijf stamgroepen worden opgevangen. 
De locatie beschikt over vijf eigen stamgroepruimtes, een ruime speelhal en een aansluitende 
buitenruimte. 
  
Na het inspectiebezoek is de pedagogische observatie besproken met de clustermanager.  
 
De clustermanager geeft aan dat de beroepskrachten gaan inventariseren welke materialen gemist 
worden en de komende weken wordt gewerkt aan de inrichting in de groepsruimtes.  
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Piggelmee te Leidschendam 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel: 
 
 Pedagogisch beleid, inspectie-item pedagogisch observatie 
  
Verdere uitleg staat beschreven bij het betreffende onderdeel. 
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Piggelmee te Leidschendam 

 

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 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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Piggelmee te Leidschendam 

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 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 maandag 23 oktober 2017 vanaf 14.30 uur. Gezien zijn 
momenten van vrij spel tussen het buitenspelen, verzorgingsmomenten en het eet- en 
drinkmoment. 
  
  
Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 
Criterium uit het observatie-instrument: ‘ Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende 
leeftijdsgenootjes om zich heen’. 
Omschrijving bij het criterium: ‘ Voor de kinderen zijn er altijd vertrouwde gezichten van 
beroepskrachten en leeftijdsgenootjes in de groep aanwezig’. 
  
Observatie:  
Op deze locatie werkt een vast team aan beroepskrachten. Dit zorgt voor rust, stabiliteit en 
continuïteit op de groepen. De kinderen zijn duidelijk gewend aan de beroepskrachten en de 
beroepskrachten kennen alle kinderen. 
De kinderen zijn op hun gemak in het contact naar de beroepskrachten. Ze zoeken regelmatig 
contact met de beroepskrachten, bijvoorbeeld om iets te laten zien, of om hulp te vragen bij een 
activiteit of komen gewoon even knuffelen. 
  
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 in om kinderen te 
laten samenspelen. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, 
groepsgesprek, imitatie)'. 
  
Observatie: 
Bij binnenkomst van de toezichthouder op een groep zitten de kinderen aan tafel want er wordt 
een verjaardag gevierd. Op de groep zijn twee kinderen jarig. De één wordt vier en de ander twee 
jaar. Voor beide kinderen is een versierde stoel en een feestmuts. Het jongetje van twee wil zijn 
feestmuts niet op en niet op de stoel zitten. De beroepskracht vraagt wat hij dan wil op schoot 
zitten of bij de andere kinderen zitten op de bank. 
De beroepskracht vraagt aan de kinderen of ze willen zingen met muziekinstrumenten, 
de kinderen geven aan dat zij het 'eitje' willen. Door de eieren heen en weer te schudden komt er 
geluid uit. Er worden diverse liedjes gezongen die gekozen worden door de kinderen. Vervolgens 
mogen twee kinderen een cadeautje geven aan de jarigen. Tot slot trakteren de jarigen. 
Het is duidelijk zichtbaar dat de kinderen gewend zijn aan dit verjaardag ritueel.  
  
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’. 
Oordeel: onvoldoende 
Omschrijving bij het criterium:’Er is (binnen en buiten) spelmateriaal voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Er is weinig spelmateriaal op één specifiek gebied’. 
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Piggelmee te Leidschendam 

Observatie: 
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende groene buitenruimte. 
Buiten kunnen de kinderen klimmen en klauteren, er zijn spannende paadjes.  
Er is een wilgenhut en een waterbaan, maar ook groot materiaal zoals loopauto's, fietsen etc.  
Er is buiten voldoende ruimte en materiaal beschikbaar voor actief lichamelijk spel. 
  
Alle vijf de groepsruimtes komen uit op de ruime speelhal. In de speelhal is een leeshoek waar 
kinderen zelf een boekje kunnen lezen en deze wordt ook gebruikt als voorleeshoek. 
Een hoekje is ingericht voor de 3+ activiteiten. Een gedeelte van de speelhal is ingericht voor de 
grove motoriek zoals een speelhuisje en een glijbaan. 
Voor de baby's is er een babytuin. Ook binnen is er voldoende ruimte en materiaal voor actief 
lichamelijk spel. Er zijn voldoende boekjes waar de kinderen zelf in kunnen lezen. 
Ook worden er boeken voorgelezen. 
  
Er worden wekelijks knutselactiviteiten aangeboden en er is ruim voldoende knutselmateriaal 
aanwezig. In de groepsruimtes hangen verschillende knutselwerkjes van de kinderen die 
gerelateerd zijn aan het thema 'Herfst en Halloween' zoals, van papier gemaakte spinnen, 
pompoenen, vleermuizen, heksen en spookjes. 
  
In alle groepsruimtes staat een keukentje, deze is niet voorzien van de accessoires zoals kook 
attributen, servies en bestek. 
Het poppenbedje is niet voorzien van matrasje, kussentje en beddengoed. 
In een groep staat een 'werkbank ' die niet voorzien is van gereedschap. 
In een groep staat een houten kasteel waar de ridders ontbreken. 
Bij navraag liggen er wel in een mand verschillende accessoires zoals blote poppen en kleertjes. 
In een bak liggen houten blokjes, deze zijn echter in slechte staat. 
  
Conclusie: Er is te weinig materiaal aanwezig voor rollenspelen en de aanwezige accessoires zijn 
niet goed geordend. Hierdoor nodigt de huidige inrichting op de groepsruimtes onvoldoende uit om 
rollenspelen te spelen en op onderzoek uit te gaan. 
  
  
Conclusie: 
Op basis van de observatie op de groep tijdens het inspectiebezoek wordt er geconcludeerd dat de 
houder deels zorg draagt voor het waarborgen van de basiscompetenties. Het basisdoel ‘Het 
bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie behoeft verbetering'. 
Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk op dit punt niet voldoet. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling 
van persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 
4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Cluster manager Mw. L. de Pagter) 
 Interview 
 Observaties 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (Goed toegerust op ontdekkingsreis) 
 Pedagogisch werkplan (versie 1 aug2016 2.) 
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Piggelmee te Leidschendam 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft 
staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 
Alle beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang vallen bovendien onder de continue screening. 
Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de 
kinderopvang of peuterspeelzalen geen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben 
staan. 
  
De VOG’s van alle, op het moment van inspectiebezoek, aanwezige medewerkers zijn op 23-10-
2017 beoordeeld door de toezichthouder. 
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op de op het moment van inspectie 
aanwezige medewerkers. Deze medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Kindercentrum Piggelmee heeft 5 stamgroepen. 
  
 Groep Knabbels biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 Groep Babbels biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 Groep Goofey's biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 Groep Mickey's biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 Groep Pluto's biedt opvang aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie zijn aanwezig: 
  
 Groep Knabbels: 8 kinderen en twee beroepskrachten 
 Groep Babbels: 10 kinderen en twee beroepskrachten 
 Groep Goofey's: 8 kinderen en twee beroepskrachten 
 Groep Mickey's: 12 kinderen en twee beroepskracht 
 Groep Pluto's: 10 kinderen en twee beroepskrachten 
  
  
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie tijdens het 
inspectiebezoek heeft toezichthouder geconstateerd dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-
kindratio. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Cluster manager Mw. L. de Pagter) 
 Interview 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Piggelmee te Leidschendam 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op iedere locatie voor kinderopvang dienen jaarlijks de mogelijke risico's op het gebied van 
veiligheid en gezondheid geïnventariseerd te worden. Tijdens dit inspectiebezoek is beoordeeld of 
de medewerkers op de hoogte zijn gebracht van deze risico-inventarisaties en de bijbehorende 
maatregelen. 
Hierbij is specifiek gekeken naar de wijze van ventileren en luchten, aangezien dit bijdraagt aan 
een gezond binnenklimaat. 
  
In het plan van aanpak gezondheid is opgenomen wat de afspraken zijn betreffende het ventileren 
en luchten in de groepsruimtes en de slaapkamers.  
  
Op dit kinderdagverblijf wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en mechanische ventilatie.  
Voor aanvang van de kinderen worden ramen opgezet. 
Op het moment van bezoek staan in alle groepsruimte de roosters open maar ook enkele ramen en 
op sommige groepen staat de deur naar de buitenruimte open. 
  
Uit het interview en observatie blijkt dat de beroepskrachten bekend zijn met de werkwijze op het 
kindercentrum en deze maatregelen ook uitvoeren. 
  
De clustermanager geeft aan dat begin dit jaar een onderzoek is geweest naar de 
klimaatbeheersing. Uit de meting is naar voren gekomen dat dit niet het gewenste resultaat geeft. 
( vaak te warm of te koud). De verwachting is dat voor het eind van het jaar de vloerverwarming 
en het ventilatiesysteem gemoderniseerd worden, aldus de clustermanager. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Cluster manager Mw. L. de Pagter) 
 Interview 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (versie september 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (versie september 2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
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Piggelmee te Leidschendam 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

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

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

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

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Piggelmee te Leidschendam 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

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

Opvang in groepen 

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

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

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

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Piggelmee 
Website : http://www.vlietkinderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 68 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Vlietkinderen 
Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273CA 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 : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Schrama 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leidschendam-Voorburg 
Adres : Postbus 905 
Postcode en plaats : 2270AX VOORBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 23-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-11-2017 
Zienswijze houder : 27-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte mevrouw D. Schrama, 
  
Hierbij doe ik u onze zienswijze toekomen. 
  
Wij zijn reeds met het punt aan de slag gegaan en hebben alle groepen anders ingedeeld, meer in 
hoeken om het uitdagender te maken voor de kinderen. Ook hebben we speelgoed gesorteerd en 
geordend op alle groepen. Er is een investering gedaan in materialen om de rollenspelen te 
bevorderen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Laurette de Pagter 
Cluster manager Piggelmee, Het Spektakel, TSO Maria Bernadette 
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