
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Inspectierapport 
't Vogelnest (PSZ) 
Henk Lensenlaan 1 

2114ER Vogelenzang 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Toezichthouder:   GGD Kennemerland 

In opdracht van gemeente:  Bloemendaal 
Datum inspectie:    06-09-2017 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Afgesloten 



2 van 10 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 06-09-2017 
't Vogelnest te Vogelenzang 

Inhoudsopgave 

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

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

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

Overzicht getoetste inspectie-items .......................................................................................... 7 

Gegevens voorziening............................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht .................................................................................................................... 9 

Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal ............................................................................. 10 



3 van 10 
Definitief inspectierapport peuterspeelzaal jaarlijks onderzoek 06-09-2017 
't Vogelnest te Vogelenzang 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

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

 
Beschouwing 

Op 6-9-2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Bloemendaal een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij PSZ ‘t Vogelnest in Vogelenzang. 

 

Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn de enkele items en voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang getoetst. 

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over PSZ ‘t 
Vogelnest volgen de belangrijkste bevindingen.  

Deze zijn elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

   
Feiten over PSZ ‘t Vogelnest 

De peuterspeelzaal  is gehuisvest in IKC ‘de Paradijsvogel’ en biedt opvang aan kinderen van 2-4 
jaar. De locatie is geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

PSZ ‘t Vogelnest is één van de locaties van Les Petits Kinderopvang. Deze organisatie heeft diverse 
kinderopvang locaties in de regio Kennemerland.  

  

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

geconstateerd. 
 

 

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

Pedagogisch klimaat 

 

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

  
Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk en de voorschoolse educatie getoetst. 

  

Pedagogische praktijk 
 

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

  

  
Uitvoering van de basisdoelen 

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Voor 

deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 
kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 

  

De beschrijvingen die na de onderstreepte tekst worden weergegeven, zijn aan het veldinstrument 
ontleend en zijn tijdens het onderzoek waargenomen. 

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

kinderopvang: 

  
 emotionele veiligheid; 

 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 ontwikkeling van sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het binnenkomen en 

tijdens een kring activiteit.  
  

Bij PSZ ’t Vogelnest worden de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en 
sociale competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

  

Hieronder volgen twee voorbeelden uit de praktijk. 
  

Emotionele veiligheid 
Vertrouwde relatie 

De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze 

aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. 

 
Persoonlijke competentie  

Kinderen krijgen de mogelijkheid leer ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal , 
activiteitenaanbod en inrichting. 

De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Er is aanpassing of verandering van aanbond mogelijk voor één of enke le kinderen. Eventuele 
resultaatdoelen zij gekoppeld aan individuele kinderen Inhoud en niveau van activiteiten zijn 'kind 

volgend’.  
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Voorschoolse educatie 
De voorziening biedt ten minste tien uur activiteiten aan, gericht op het stimuleren van de  

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Er wordt gewerkt met thema's aan de hand van het VVE programma Uk en Puk. 

De maximale omvang van de stamgroep is 16 kinderen en er worden dagelijks een of  twee vaste 
beroepskrachten ingezet. De beroepskrachten hebben zowel een VVE-certificaat als een passende 

beroepskwalificatie. 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. De uitgangspunten van het beleid en de 
scholingsactiviteiten gericht op voorschoolse educatie die in 2017 georganiseerd  zullen worden 

staan hierin beschreven. 
 

 

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (leidinggevende van locatie) 

 Observaties van pedagogische praktijk  
 VVE programma overzicht ( 6 weken) en informatie aan ouders over thema ‘welkom puk’ 

 Website (www.lespetits.nl) 

 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 2017 
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Personeel en groepen 

 

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

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
De voorziening kan maximaal 16 kinderen opvangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef 
is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 

Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 
aan de gestelde eisen. 

 
Passende beroepskwalificatie 

 

De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

 

Opvang in groepen 
 

De opvang vindt plaats in een peuterspeelzaalgroep bestaande uit maximaal 16 kinderen. 
Op het moment van de inspectie waren er 8 kinderen aanwezig.  

 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
Er was 1 vaste beroepskracht aanwezig op 8 kinderen, daarnaast was de leidinggevende van de 

locatie aanwezig als achterwacht.  
 

 

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijst van 6-9-2017  
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

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

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 

week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en art 4 lid 5 Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 2.8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

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

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

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 

- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  

- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 
beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 't Vogelnest 
Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 
Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061JP Bloemendaal 

Website : www.lespetits.nl 
KvK nummer : 41225223 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Sperling 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bloemendaal 
Adres : Postbus 201 

Postcode en plaats : 2050AE OVERVEEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 08-09-2017 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-09-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

 
 

 

 

 
 

 
 

 


