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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

Bevindingen  

Op 1 september 2022 heeft de GGD Zaanstreek - Waterland in opdracht van de gemeente 

Purmerend een nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van 

geconstateerde tekortkomingen tijdens de jaarlijkse inspectie van 10 mei 2022. 

 

Tijdens deze inspectie is gebleken dat er geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor 

een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 

Algemene kenmerken  

Peuterspeelzaal Pinkeltje II is een onderdeel van Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje. 

Depeuteropvang heeft een eigen lokaal in basisschool Noorderlicht aan de Jachtwagenstraat te 

Purmerend. De peuteropvang bestaat uit één groep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2 

-4 jaar. 

 

Inspectiegeschiedenis  

2022 jaarlijks onderzoek; tekortkomingen binnen het domein Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen, advies: handhaving. 

 

Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 

van voorgaande jaren (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl). 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Voorschoolse educatie 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Voorschoolse educatie 

Jaarlijks onderzoek 10-05-2022 

Uit de opgestuurde documenten blijkt dat in de beoordeelde periode 9 beroepskrachten zijn 

ingezet. Hiervan beschikken: 

 8 beroepskrachten over een geschikte beroepskwalificatie. Van 1 beroepskracht is geen 

beroepskwalificatie overlegd. 

 8 beroepskrachten voldoen aan de taalnorm. Van 1 beroepskracht is de taalnorm niet 

overlegd. 

 5 beroepskrachten beschikken over een VE certificaat. De andere beroepskrachten zijn in de 

beoordeelde periode voor de VE niet in opleiding 

Huidig onderzoek 

Uit de opgestuurde documenten blijkt dat in de beoordeelde periode (zie bronnen) 4 

beroepskrachten zijn ingezet. Hiervan beschikken: 

 4 beroepskrachten over een geschikte beroepskwalificatie. 

 4 beroepskrachten voldoen aan de taalnorm. 

 1 beroepskracht beschikt over een VE certificaat. 2 beroepskrachten zijn in de beoordeelde 

periode in opleiding voor VE. 1 beroepskracht is niet in het bezit van VE maar is boventallig 

ingezet en hoeft daarom niet aan de beroepskwalificatie VE te voldoen. 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot Voorschoolse Educatie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beleidsmedewerker) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Personeelsrooster (4 juli t/m 15 juli 2022 &  29/30/31 augustus en 1 september 2022) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Aanmeldformulier - email van VE training 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 Opleidingseisen 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Opleidingseisen 

Jaarlijks onderzoek 10-05-2022 

In de beoordeelde periode zijn 9 beroepskrachten werkzaam geweest. 

 8 beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de me 

estrecent aangevangen cao Kinderopvang. 

 Voor 1 beroepskracht is geen beroepskwalificatie overlegd 

Huidig onderzoek 

In de beoordeelde periode (zie bronnen) zijn 4 beroepskrachten werkzaam geweest. Alle 4 de 

beroepskracten beschikken over een passende opleidign zoals opgenomen in de meest recet 

aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot opleidingseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Personeelsrooster (4 juli t/m 15 juli 2022 &  29/30/31 augustus en 1 september 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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: 

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) 
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Personeel en groepen 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Pinkeltje II 

Website : http://www.pszpinkeltje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030547016 

Aantal kindplaatsen : 12 

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 Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje 

Adres houder : Gruttostraat 99 

Postcode en plaats : 1444 AG Purmerend 

KvK nummer : 37120585 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  J Maubach 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Purmerend 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 1440 AA PURMEREND 
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Planning 

Datum inspectie : 01-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 13-10-2022 
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