
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    pc Het Gebouw (KDV) 

    Arubapad 2 

    2315 VA Leiden 

    Registratienummer 338582587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Hollands Midden 

In opdracht van gemeente:  Leiden 

Datum inspectie:   07-04-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 02-06-2022 



 

 

2 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-04-2022 

pc Het Gebouw te Leiden 

 

Inhoudsopgave 

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

Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3 

Beschouwing ............................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 4 

Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 5 

Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 5 

Personeel en groepen ............................................................................................................... 9 

Veiligheid en gezondheid......................................................................................................... 12 

Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................................ 13 

Pedagogisch klimaat ............................................................................................................... 13 

Personeel en groepen ............................................................................................................. 16 

Veiligheid en gezondheid......................................................................................................... 17 

Gegevens voorziening................................................................................................................. 19 

Opvanggegevens .................................................................................................................... 19 

Gegevens houder.................................................................................................................... 19 

Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 19 

Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 19 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 19 

Planning ................................................................................................................................. 20 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ................................................................................... 21 



 

 

3 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-04-2022 

pc Het Gebouw te Leiden 

 

 

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 

Kinderdagverblijf pc Het Gebouw is onderdeel van kinderopvangorganisatie stichting 

Peuterspeelzalen Leiden e.o. pc Het Gebouw is gevestigd op de begane grond van brede school Het 

Gebouw.  

  

  

PC Het Gebouw beschikt over 48 kindplaatsen. De peutergroepen bieden opvang aan peuters van 2 

- 4 jaar. En de peuterspeelklas biedt opvang aan peuters van 3 - 4 jaar. De peuterspeelklas is een 

samenwerking tussen SPL en basisschool de Springplank. Een beroepskracht van SPL en een 

leerkracht van basisschool de Springplank zijn werkzaam op de peuterspeelklas. De 

peuterspeelklas is een tussenvorm tussen de peuterspeelzaal en groep één van de basisschool. Op 

zowel de peutergroepen als de peuterspeelklas wordt voorschoolse educatie aangeboden.  

  

  

Kinderdagverblijf pc Het Gebouw voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden.  

  

  

Op de volgende voorwaarden zijn afwijkingen geconstateerd: 

  

  

Domein Pedagogisch klimaat 

Item 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. 

  

  

Domein Personeel en groepen 

Item 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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis 

van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of 

zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van 

hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden 

opgevangen; f. 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 
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woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de 

onderdelen a tot en met f ingeschreven in het personenregister 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. 

  

  

Item 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 de 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 de rekenregels. 

  

  

Zie voor verdere toelichting de betreffende domeinen in het inspectierapport. 

  

  

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Kindercentrum pc Het Gebouw beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een locatiespecifiek 

pedagogisch werkplan. De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang 

conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

Pedagogische praktijk 

Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 

pedagogisch beleidsplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 

                     

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de ‘Wet kinderopvang’, waarin staat dat 

een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang biedt. Hieronder wordt verstaan; 

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

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

  

  

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument 

ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.   

  

  

EMOTIONELE VEILIGHEID 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

  

  

De kinderen en de beroepskrachten zitten in de kring. De beroepskracht vraagt de kinderen welk 

deel van de dag het is, ze wijst hierbij naar de dagritme kaarten die aan de muur hangen. Ze helpt 

de kinderen door te vragen of ze net hebben geslapen en ontbeten. De beroepskracht vertelt dat 

het ochtend is. Er wordt een goedemorgen liedje gezongen en de beroepskracht hangt een knijper 

bij de dagritmekaart met een plaatje van de kring. Vervolgens wordt er gekeken welke kinderen er 

allemaal zijn die dag. Van alle kinderen is een foto. Het kind dat op de foto staat mag de foto 

komen halen bij de beroepskracht en neer leggen bij een boerderijdier in het midden van de kring. 

Als de kringactiviteit afgelopen is wijst de beroepskracht de kinderen nog eens op de dagritme 

kaarten. Ze vertelt de kinderen dat zij nog heel eventjes binnen vrij mogen spelen en dat ze 

daarna naar buiten gaan. Ze verplaatst de knijper naar de dagritmekaart waarop vrij spel staat. 

Door het dagritme beeldend te maken en te benoemen wat zij gaan doen weten de kinderen waar 

zij aan toe zijn, dit zorgt voor houvast. Het ritme is herkenbaar en vertrouwd.  

  

  

SOCIALE COMPETENTIE 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
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Een kind loopt naar de beroepskracht toe en vertelt dat een ander kind zijn naam op het planbord 

heeft gehangen bij de bouwhoek, maar dat het kind ergens anders aan het spelen is. De 

beroepskracht vraagt het jongetje of hij samen met het andere kind in de bouwhoek wil spelen. 

Dat wil het kind wel. "Misschien kan je vragen of hij samen met jou in de bouwhoek wil spelen" 

stelt de beroepskracht voor. Het jongetje loopt naar het kind toe en vraagt of hij samen wil spelen. 

De kinderen lopen samen naar de bouwhoek en beginnen te bouwen. "Wat heb je dat goed 

gevraagd!" zegt de beroepskracht. Vervolgens wil het jongetje een bak met bouwstenen optillen 

maar dit lukt hem niet in zijn eentje. De beroepskracht stelt voor om te vragen of het andere kind 

hem kan helpen. De beroepskracht laat zien dat zij het kind hulp kan bieden om contact te maken 

en onderhouden met zijn groepsgenootje. Ze begeleidt en stimuleert de interactie tussen de 

kinderen onderling door te benoemen hoe het kind dit kan doen.  

  

  

Uit de observatie blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden omtrent de pedagogische 

praktijk. De houder biedt verantwoorde kinderopvang. 

  

  

 

Voorschoolse educatie 

De peutergroepen van Kinderdagverblijf pc Het Gebouw zijn geopend in schoolweken van 

maandagochtend tot en met vrijdagochtend van 08.30 uur tot 11.45 uur. En op maandag-, 

dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag van 12.45 tot 16.00. De peuterspeelklas is geopend in 

schoolweken op maandag-,dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 08.30-12.30.  In de 

peuterspeelklas is één beroepskracht van SPL werkzaam en één medewerker vanuit basisschool de 

Springplank.    

Gezien de openingstijden van de locatie wordt er op de peutergroepen gedurende 16,25 uur per 

week voorschoolse educatie aangeboden. In de peuterspeelklas wordt er 16 uur per week 

voorschoolse educatie aangeboden. Per jaar is de opvang 40 weken geopend. Gedurende anderhalf 

jaar kunnen kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, 60 weken gebruik maken van de opvang. In 

deze 60 weken kunnen kinderen met een VE indicatie minimaal 960 uur voorschoolse educatie 

ontvangen. Deze locatie werkt met het voorschoolse educatieprogramma Piramide.   

  

  

Tijdens het inspectiebezoek wordt er gewerkt met het thema lente. Dit is op de groepen terug te 

zien in onder andere de knutsels die in de lokalen hangen en een lente praatplaat. Ook is er een 

hoekje ingericht met boerderijdieren waar de kinderen mee mogen spelen. 

  

  

Er zijn vaste beroepskrachten werkzaam op de peutergroepen. De beroepskracht nieuw werkzaam 

bij deze locatie, na de vorige reguliere inspectie op 07-09-2020, beschikt over een passende 

beroepskwalificatie, een certificaat voorschoolse educatie en een bewijs waaruit blijkt dat de 

beroepskracht VE beschikt over minimaal niveau 3F op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheden en Lezen. Ook de overige beroepskrachten werkzaam op de peutergroepen 

beschikken hierover, dit is tijdens de voorgaande inspecties beoordeeld.  

  

  

In de peuterspeelklas is één beroepskracht van SPL werkzaam en één medewerker vanuit 

basisschool de Springplank. De beroepskracht werkzaam op  de peuterspeelklas, in dienst van SPL, 

beschikt over een passende beroepskwalificatie, een certificaat voorschoolse educatie en een 
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bewijs waaruit blijkt dat de beroepskracht VE beschikt over minimaal niveau 3F op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheden en Lezen. 

  

  

De leerkracht, in dienst van de basisschool, maar werkzaam op de peuterspeelklas is niet in dienst 

bij SPL, en geen beroepskracht. Omdat zij niet aangemerkt kan worden als beroepskracht, kan er 

niet worden voldaan aan de juiste verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse 

educatie en het feitelijk aantal aanwezige kinderen. 

  

  

De houder beschikt over een opleidingsplan welke voldoet aan de voorwaardenen heeft in het 

pedagogisch beleidsplan opgenomen hoe de pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingezet ter 

verhoging van de kwaliteit van de VE.   

  

  

 

 

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

voldaan:  

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. De houder heeft deze functie onderverdeeld in een beleidsmedewerker en een 

pedagogisch coach. 

De houder heeft vastgelegd aan hoeveel doelgroep kinderen (tussen 2,5 en 4 jaar) op 1 april 2021 

voorschoolse educatie wordt aangeboden en hiermee het aantal uur dat de PBM VE ingezet moet 

worden bepaald. De peildatum is gezet op 1 april in plaats van 1 januari in overleg met de 

gemeente. Dit omdat er in verband met de lockdowns op 1 januari 2021 minder doelgroep 

kinderen waren dan op 1 april 2021.De beoordeling van de daadwerkelijke inzet kan in 2023 

beoordeeld worden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Lokatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Observatie(s) (Locatiebezoek 07-04-2022) 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (PEDAGOGISCH BELEID PEUTERSPEELZALEN JANUARI 2022) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Peutercentrum het Gebouw April 2022) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Scholingsplan SPL/ SJWB 2022) 
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Beleid Inzet pedagogisch coaches 2022 Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.  
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De koppeling en inschrijving in het personenregister kinderopvang van de persoon nieuw 

werkzaam bij deze locatie na de vorige reguliere inspectie, op 07-09-2020, is gecontroleerd. Ook 

de koppeling en inschrijving van beroepskracht werkzaam in de peuterspeelklas is gecontroleerd. 

Deze personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en voor aanvang van de 

werkzaamheden gekoppeld aan de organisatie. De inschrijving en koppeling van de overige 

medewerkers van de peutergroepen is tijdens voorgaande inspecties beoordeeld. 

  

  

Ten tijde van de inspectie was de leerkracht, werkzaam op de peuterspeelklas maar in dienst van 

de bassischool, niet in het bezit van een VOG. Zij was nog niet ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en nog niet gekoppeld aan de organisatie. 

 

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

voldaan:  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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 

De beroepskwalificatie van de beroepskracht nieuw werkzaam bij deze locatie na de vorige 

reguliere inspectie, op 07-09-2020 is gecontroleerd. Ook de beroepskwalificatie van de 

beroepskracht werkzaam in de peuterspeelklas is gecontroleerd. Deze beroepskrachten beschikken 
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over een beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarden. De beroepskwalificaties van de 

overige beroepskrachten zijn tijdens voorgaande  inspecties beoordeeld. 

  

  

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

stagiaires 

De peutergroepen 

Op basis van observatie tijdens het inspectiebezoek, een gesprek met de beroepskracht en de 

leidinggevende heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op de peutergroepen wordt voldaan 

aan de beroepskracht-kindratio. 

  

  

De peuterspeelklas 

Ten tijde van de inspectie wordt er op maandag-, dindag-, donderdag- en vrijdagochtend opvang 

geboden in de peuterspeelklas. Dit is een samenwerking tussen SPL en basisschool de Springplank. 

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. De groep wordt begeleid 

door één beroepskracht vanuit SPL en een medewerker vanuit de basisschool. Deze medewerker is 

niet in dienst bij SPL, en geen beroepskracht. Omdat zij niet aangemerkt kan worden als 

beroepskracht, wordt er in de peuterspeelklas niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio op het 

moment dat er meer dan acht kinderen aanwezig zijn.  

 

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

voldaan:  

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 

 In groep blauw worden maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 

 In groep geel worden maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 

 In de peuterspeelklas worden maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 3 tot 4 

jaar.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Lokatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Observatie(s) (Locatiebezoek 07-04-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 
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 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie gastouder 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Presentielijsten (Locatiebezoek 07-04-2022, Het Gebouw Peuterspeelklas d.d. 13-03-2022 t/m 

13-05-2022) 

 Personeelsrooster (Locatiebezoek 07-04-2022, Rooster speelklas Het Gebouw) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Peutercentrum het Gebouw April 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt 

aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die 

er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Lokatieverantwoordelijke) 

 Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

 Observatie(s) (Locatiebezoek 07-04-2022) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol ‘kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag’ februari 2019) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Peutercentrum het Gebouw April 2022) 
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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 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 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 

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) 
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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 beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe 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. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g 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 invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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) 

 

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

Kinderopvang. 

 
 

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 en 1.60c lid 1 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 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

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

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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) 

 



 

 

17 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-04-2022 

pc Het Gebouw te Leiden 

 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
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d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : pc Het Gebouw 

Website : http://www.splopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000003160254 

Aantal kindplaatsen : 48 

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 Leiden e.o. 

Adres houder : Rooseveltstraat 12 

Postcode en plaats : 2321 BM Leiden 

Website : www.splopvang.nl 

KvK nummer : 28099826 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 

Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300 AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. van der Maas 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Leiden 

Adres : Postbus 9100 
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Postcode en plaats : 2300 PC Leiden 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 24-05-2022 

Zienswijze houder : 02-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 02-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Fijn om te lezen dat geconstateerd wordt door de GGD inspecteur dat Het Gebouw verantwoorde 

kinderopvang biedt. Uit de observatie blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden omtrent de 

pedagogische praktijk.De Peuterspeelklas is een samenwerking tussen SPL en basisschool de 

Springplank voortgekomen vanuit de Leidse variant. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in 

de leeftijd van 3 tot 4 jaar. De groep wordt begeleid door één beroepskracht vanuit SPL en een 

medewerker vanuit de basisschool. De medewerker vanuit het basisonderwijs is een HBO 

geschoolde medewerker die mede een schakel is in de doorgaande leerlijn ter bevordering van de 

overgang van de peuters naar het basisonderwijs.  
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