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    Missie en Visie Haarlem Effect 
 

Iedereen doet er toe 

We bieden inwoners van Haarlem de mogelijkheid in contact te komen met anderen, samen activiteiten 

te ontwikkelen en actief mee te doen. We bieden een plek in de buurt, waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, hun talenten kunnen ontplooien, terecht kunnen met vragen. En waar kwetsbare en niet- 

kwetsbare buurtbewoners elkaar leren kennen en betekenis voor elkaar krijgen. 
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Inleiding  

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van de peuterspeelzalen van Haarlem Effect. Haarlem Effect is 

een welzijnsorganisatie die werkt aan een samenleving die als geheel sterker wordt als alle burgers delen 

in de verantwoordelijkheid om die samenleving vorm te geven. Haarlem Effect wil mensen verbinden 

vanuit hun kwaliteiten1.  

Haarlem Effect is een welzijnsorganisatie met acht peuterspeelzaallocaties in en rond de binnenstad van 

Haarlem.  

Op de peuterspeelzaal komen kinderen van 2 tot 4 jaar een aantal dagdelen per week gedurende 3,5 uur 

per dag.  

Kerntaken van onze peuterspeelzalen zijn (samen) spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Wij leveren 

hierdoor een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Er zijn 4 VVE peuterspeelzalen en 

4 reguliere speelzalen die getraind worden in VVE. 

Daarnaast zijn wij onderdeel van de keten jeugdbeleid2, wat zich vertaalt in buurtgerichte 

ontwikkelingsstimulering, volgen van kinderen, doorgaande lijn en laagdrempelige 

opvoedingsondersteuning.  

Onze locaties voldoen aan de wettelijke richtlijnen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne.  

Het pedagogisch beleidsplan van Haarlem Effect biedt een raamwerk met 4 pedagogische doelen, 

waaraan elke locatie voldoet. Ten behoeve van de VVE zalen gaan we in het beleidsplan dieper in op de 

kenmerkende visie op voorschoolse educatie en de wijze waarop dit te herkennen is in de activiteiten. 

We bespreken de wijze waarop de ontwikkeling van de het jonge kind wordt gestimuleerd, op gebied 

van taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling, en de wijze waarop de ontwikkeling van 

de peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod hierop wordt afgestemd. De wijze waarop de 

ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind wordt besproken in het 

VVE ouderbeleidsplan. We belichten de inrichting van de ruimte, het beschikbaar stellen van passend 

materiaal en de wijze waarop we de zorgvuldige overgang van peuters naar kleuters vormgeven. 

Maar, omdat elke locatie een eigen sfeer en inrichting heeft, hebben onze peuterspeelzalen ook nog een 

‘eigen’ pedagogisch werkplan. Hierin staat beschreven op welke wijze zij de pedagogische 

uitgangspunten in de praktijk vormgegeven.  

In dit pedagogisch beleidsplan kunnen ouders3 kennis nemen van de pedagogische visie en werkwijze 

van de peuterspeelzalen van Haarlem Effect. Ouders delen immers de zorg voor en de opvoeding van 

hun kind in feite (gedeeltelijk) met ons.  

  

Haarlem Effect is verantwoordelijk voor en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van opvang en 

draagt daarmee een steentje bij aan de opvoeding en verzorging van de aan ons toevertrouwde 

kinderen.  

 

Op onze peuterspeelzalen werken professionele opvoeders. Ieder werkt met grote deskundigheid, veel 

plezier en een grote betrokkenheid op de peuterspeelzaal. De peuterleiding is zich uitermate bewust van 

de grote verantwoordelijkheid als professionele opvoeder. Er wordt gewerkt aan de hand van de 6 

interactie vaardigheden van de leidsters: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren 

en grenzenstellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiding van interacties. 

                                                           
1 Een nadere uitwerking van onze doelstelling en werkwijze, vindt u in Bijlage 1; zie ook www.haarlemeffect.nl  

2Onder de keten jeugdbeleid vallen bijv. organisaties als Jeugdgezondheidsdienst Kennemerland, GGD, basisonderwijs  
3 Waar ‘ouders’ staat, wordt ook bedoeld ouder, verzorger of verzorgers  
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Het pedagogisch beleid is onderhevig aan veranderingen in de maatschappij en aan onze pedagogische 

inzichten. Derhalve dient het aan de basis te liggen van een voortdurende discussie over de wijze waarop 

wij onze doelstelling denken vorm te geven.  
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De doelen die wij voor de Haarlemse peuters aanbieden zijn met elkaar verbonden en hebben een niet 

hiërarchische volgorde. We hebben alle subdoelen wel onderverdeeld in 4 hoofddoelen. 

Doel 1 Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde 

omgeving 
 

We streven welbevinden van elke peuter na. Ongeacht de achtergrond of mogelijkheden van het kind. 

Dit doen de leidsters door sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en praten en uitleggen. 

Maar ook door een vertrouwensrelatie aan te gaan met de ouders van de kinderen. Wanneer deze 

relatie goed is neemt het welbevinden van het kind toe. De peuterspeelzalen werken met vaste leidsters, 

maximaal 3 per zaal. De kinderen zien meestal 2 soms 3 gezichten op de dagen dat ze komen. Ieder kind 

heeft een mentor-leidster. Dit is het vaste aanspreekpunt voor iedere ouder. Deze leidster doet het 

intakegesprek. En ook het 3- en 4 jaar gesprek (pag. 17). Ook zien ze overwegend dezelfde kinderen. 

Hierdoor heeft het kind de mogelijkheid zich aan de groep te hechten. Goede hechting is de basis voor 

betrokkenheid en zelfvertrouwen. Door deze emotionele veiligheid kan het kind zich goed voelen ook in 

wisselende situaties, denk aan uitstapjes of nieuwe kinderen/ volwassenen op de groep. Het vaste 

dagritme en de duidelijke regels dragen bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Door oog te 

hebben voor elk kind schept de leidster voorwaarden voor plezier. Zij zal het kind laten spelen en 

ontdekken en alleen ingrijpen wanneer er een onveilige situatie ontstaat. Hierdoor heeft het kind alle 

ruimte om zich te concentreren op zijn eigen ontwikkeling. De basishouding van de peuterleiding wordt 

gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk kind individueel én in de groep. 

De ruimtes zijn veilig, uitdagend en overzichtelijk ingedeeld. De kinderen kunnen zelf kiezen waar(mee) 

ze willen spelen. De binnen en buiten- ruimtes voldoen aan de eisen van de GGD op het gebied van 

veiligheid en hygiëne volgens de richtlijnen van de Wet Kinderopvang. Daarnaast bied de ruimte 

uitdaging, variatie en aansluiting bij de zone van de naaste ontwikkeling van het kind.  

De leidsters zijn opgeleid in het kader van Gezonde Start en bieden mogelijkheden om vaak en 

gevarieerd te bewegen. Zo wordt er dagelijks buiten gespeeld. De ouders wordt daarom gevraagd om de 

kinderen zo te kleden dat ook bij slecht weer dit mogelijk is.  

Om de kinderen een Gezonde Start te geven wordt er tijdens het 10 uurtje fruit gegeten. De leidsters 

doen dit ook in het kader van het pedagogisch mee-eten. Hierbij wordt de ouders geadviseerd om hun 

kind water te laten drinken uit een beker met een schroefdop. Het kan ook zijn dat de zaal ervoor 

gekozen heeft om de kinderen water te schenken in gewone drinkbekers waarbij de ouders zelf niets 

mee hoeven te geven. Bij verjaardagen mogen kinderen trakteren. Op iedere zaal ligt een brochure met 

voorbeelden van gezonde traktaties, waaruit ouders inspiratie op kunnen doen.  

Wat er tijdens de jaarlijkse feesten gegeten wordt, word overlegd met de ouders of de oudercommissie. 

Dit kan variëren van de traditionele versnaperingen die bij het feest horen tot gerechten die de ouders 

vanuit hun eigen culturele achtergrond bereiden. 
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Doel 2 Het bevorderen van persoonlijke competentie 
Wij helpen de kinderen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te 

ontwikkelen. 

Het taalaanbod neemt een grote plaats in. Er wordt veel gepraat en feedback gegeven op de taal van het 

kind. Er wordt begrijpelijk gesproken en over relevante onderwerpen. Denk aan de thema’s die elk jaar 

behandeld worden, zowel in de VVE- als de reguliere zalen. Taalaanbod is afgestemd op het kind. Dit 

betekent een aanbod van een net iets hoger niveau dan het kind al beheerst. Vragen worden steeds 

moeilijker: eerst ja/nee vragen, dan keuzevragen, daarna open vragen.  

Voorlezen is een vast onderdeel van het dagprogramma. Op iedere zaal is een leidster door de 

bibliotheek opgeleid tot voorleescoördinator. Deze voorleescoördinator beheert de boekencollectie. Zij 

houdt bij welke boeken er zijn, welke er vervangen moeten worden en of de boeken afgestemd zijn op 

de thema’s en de leeftijden en interessegebieden van de kinderen. Zij geeft voorlichting aan de ouders 

over het hoe en waarom van voorlezen.        

Ook het denken en de ontluikende gecijferdheid krijgt veel aandacht. Het wordt in veel verschillende 

situaties aangeboden. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan verschillende wiskundige aspecten zoals 

meten en vergelijken (de grote en de kleine), denken en voorspellen (wat denk je dat er zal gebeuren?), 

reflecteren (wat is er gebeurd en hoe komt dat?), verhoudingen (veel/weinig, lang/kort), tellen en 

hoeveelheden, lokaliseren en oriënteren (waar ruim je de blokken op?), bouwen en ontwerpen 

(constructiemateriaal), handelen en kijken. Dit kan uitgebreid worden met redeneren, blikwisseling en 

beeldvorming en mentale beelden vormen voor oudere en pientere kinderen. 

Het kind ervaart de materiele wereld door een rijk aanbod. In de verschillende thema’s komt het levende 

systeem (de zaadjes groeien uit tot plantjes), het natuurkundige systeem (de stofzuiger stopt als je hem 

uit het stopcontact haalt), het aarde ruimte systeem (de zon/maan schijnt),  het technische systeem (de 

trappers van de fiets zorgen ervoor dat hij vooruit gaat) en het mathematische systeem (hoeveelheden 

en getallen) aan bod. 

Kunst, cultuur en creativiteit zitten ook verweven in de thema’s. Elk thema wordt onder andere 

uitgewerkt met een creatief ‘werkje’. Los daarvan wordt er elke dag een creatieve activiteit aangeboden. 

En over de resultaten praten, hoe heb je het gemaakt, hoe voelde het en wat vind je mooi. 

Een keer in de twee jaar in het project kunst is er diepgaandere aandacht voor kunst. Elke dag zijn de 

leidsters met muziek bezig, zingen maar ook instrumentjes en geluiden en ritmes ontlokken aan 

gebruiksmaterialen.  

De leidsters voeden op met gezag en liefde. Het executief functioneren en zelfregulatie wordt 

ondersteund door een autoritatieve opvoedingsstijl (de leidsters stellen redelijke grenzen en leggen hun 

regels duidelijk uit). Ze overleggen veel met de kinderen, er is ruimte voor de eigen inbreng+. Ook 

moedigen ze het zelfstandige gedrag van hun kind aan. Daarbij hoort zelf eten, opruimen en 

zindelijkheidstraining. Het executief functioneren en zelfregulatie wordt geleerd in vrij of fantasiespel. 

De leidster is op de achtergrond aanwezig om bij te sturen of ondersteuning. Er is een balans tussen kind 

-gestuurd en volwassenen- gestuurd spel. De kinderen worden uitgedaagd, gestimuleerd en 

aangemoedigd eigen initiatieven te nemen, eigen keuzes te maken en zelf zaken op te lossen. Hierdoor 

wordt verdergaande zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd. 
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Doel 3 Het bevorderen van de sociale competentie 
 

Kinderen leren van én door elkaar. 

 

Wij bieden de kinderen gelegenheid om sociale ervaringen op te doen, hierdoor verkrijgen ze sociale 

vaardigheden. De sociale ontwikkeling wordt ondersteund door participatie en educatieve sociale 

momenten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed naar elkaar leren luisteren en dat  ze 

rekening met elkaar houden. Wij stimuleren de kinderen om elkaar te helpen, samen feesten te vieren, 

zich in de ander te verplaatsen, anderen te helpen, conflicten op te lossen.  

Tijdens het spel van de kinderen observeren de leidsters en helpen ze de kinderen geschillen oplossen en 

bieden ze alternatieve handelingsmogelijkheden. Afhankelijk van de kerndoelen van sociaal gedrag kan 

er ook voor gekozen worden om af te wachten bij conflictsituaties en te complimenteren als de kinderen 

zelf oplossingen gevonden hebben. Dit versterkt hen in het sociale gedrag en de waardering voor elkaar. 

Kansarme kinderen worden ondersteund na zorgvuldige observatie, net als alle andere kinderen. 

Wanneer een kind een ontwikkelingsachterstand of probleemgedrag vertoont zal het protocol 

zorgkinderen4 gebruikt worden. Er wordt gewaakt voor handelingsverlegenheid bij de leidsters door 

regelmatige overlegmomenten tussen de leidsters en de leidinggevende en/of de aandachtsfunctionaris 

huiselijk geweld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Zie Bijlage 1 
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Doel 4 Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en 

waarden 
 

Wij geven de kinderen de kans zich waarden en normen, de “cultuur” van onze samenleving, eigen te 

maken. In de peuterspeelzaal komen kinderen in aanraking met de diversiteit van de samenleving en 

leefomgeving. Er komen kinderen met allerlei achtergronden Opvoeden gebeurt overal en altijd, door 

volwassenen maar ook door kinderen onderling. Waarden en normen worden op deze wijze 

overgedragen.  

De leidsters benaderen de kinderen volgens de heersende normen en waarden. Hierdoor zijn zij een 

voorbeeld voor alle kinderen. De kinderen leren wat geaccepteerd gedrag en ongeaccepteerd gedrag is. 

We gaan respectvol met elkaar om (geen grensoverschrijdend gedrag), communiceren op een open 

manier(aankijken als je met iemand praat) en houden ons aan de beleefdheidsnormen (hand geven en 

groeten). 

Dit helpt hun om zich, later, vrij en geaccepteerd in de maatschappij te bewegen. 

Haarlem Effect probeert voorwaarden te creëren voor inclusieve opvang. Dit betekent dat er gestreefd 

wordt naar diversiteit en verschillen gezien worden als een toevoeging. 
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Pedagogische middelen  

Om onze opvoedingsdoelen te realiseren, hanteren wij de volgende vijf pedagogische middelen. Het zijn 

in feite de bouwstenen om onze doelen te bereiken:  

1. De peuterleiding-kind interactie  

2. De groep  

3. De fysieke omgeving, dat wil zeggen, de binnen- en buitenruimte  

4. Activiteiten  

5. Spelmateriaal  

  

ad.1: De peuterleiding-kind interactie  

De peuterleiding heeft een actieve, ondersteunende en stimulerende rol naar de kinderen. Zij/hij heeft 

een positieve benadering, met een rustige uitstraling naar de kinderen, met als doel een veilige plek voor 

de peuters te creëren. De basishouding van de peuterleiding wordt gekenmerkt door warmte en 

aandacht voor elk kind individueel én in de groep. 

 

ad.2: De groep  

Interactie tussen de kinderen onderling speelt een grote rol in hun ontwikkeling. Samen spelen is leren 

van elkaar, maar ook  plezier hebben met elkaar.  Op de peuterspeelzaal ontmoeten de kinderen andere 

kinderen, vaak met een totaal andere achtergrond. Sociale vaardigheden worden gestimuleerd, evenals 

integratie. De peuterleiding stimuleert de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan. 

                                                   

ad.3: De fysieke omgeving: de binnen- en buitenruimte  

De ruimtes zijn veilig, uitdagend en overzichtelijk ingedeeld. De kinderen kunnen zelf kiezen waar(mee) 

ze willen spelen.  

  

ad.4: Activiteiten  

Wij werken met een vast programma. Dit geeft rust en structuur. Binnen het programma worden 

afwisselende activiteiten geboden, in de VVE-zalen is dit themagericht. Wij streven ernaar alle 

ontwikkelingsgebieden te stimuleren.  

De peuterleiding heeft een actieve rol in het aanbieden van activiteiten. Hierbij worden de peuters 

gestimuleerd om mee te doen.  

  

ad.5: Spelmateriaal  

Op de peuterspeelzaal is gevarieerd en veilig spelmateriaal. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

voorwerpen uit de ‘echte’ wereld, voornamelijk in de huishoek. Dit zijn voorwerpen vanuit diverse 

culturele achtergronden zodat alle kinderen zich hierin kunnen herkennen. Het daagt de peuters uit en 

stimuleert hun ontwikkeling.  
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De peuterleiding  
De peuterleiding is het belangrijkste middel om onze doelen te bereiken.  De wijze waarop zij werken, is 

van wezenlijk belang in het uitvoeren van het pedagogisch beleid. Daarom verwachten wij van elke 

peuterleidster dat zij/hij:  

- werkt doormiddel van de 6 interactie vaardigheden zowel met de peuters als hun ouders  

- een sfeer creëert waarin het kind zich prettig voelt, waar warmte, genegenheid, stimulans, 

veiligheid en duidelijkheid aanwezig is;  

- aansluit bij zowel het individuele kind, als de groep;  

- kennis heeft van de verschillende ontwikkelingsgebieden (sociale-, verstandelijke-, emotionele- 

en lichamelijke ontwikkeling);   

- bekend is met verschillende opvoedmethoden, zoals ‘Positief Opvoeden’, geweldloze 

communicatie en Gordon   

- zich bewust is van zijn/haar eigen voorbeeldfunctie;  

- een professionele houding heeft;  

- ouders desgewenst steunt en adviseert in de opvoeding.  

Onze peuterleiding beschikt over de vereiste bevoegdheden conform de CAO Welzijn, ook zijn zij in het 

bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een certificaat kinder-EHBO. De peuterleiding heeft 

de training Positief Opvoeden voor Beroepsopvoeders gevolgd. Daarbij volgen zij cyclisch trainingen over 

de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De leidsters zijn getraind in Gezonde Start en 

Boekstart. Ook hebben zij het taaltoetscertificaat 3F/B2 

Voor alle leidsters geldt dat zij werken vanuit de 6 interactie vaardigheden, te weten: sensitieve 

responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzenstellen, praten en uitleggen, 

ontwikkelingsstimulering, begeleiding van interacties. Deze competenties worden door het jaar heen 

getraind en geëvalueerd. Hierbij worden de leidsters ondersteund door de VVE-coach. 

De peuterleiding wordt verder ondersteund in het werk overleg met de leidinggevende, individuele 

gesprekken/werkbegeleiding en trainingen op het gebied van deskundigheidsbevordering. In de jaarlijkse 

ronde functioneringsgesprekken wordt meer op de individuele behoefte aan ondersteuning of 

ontplooiing ingegaan. 

Er staat vaste peuterleiding op de groep die dagelijks bestaat uit minimaal twee beroepskrachten. Veel 

zalen hebben vrijwilligers of stagiaires. Het past in de visie van Haarlem Effect dat er ruimte is voor 

vrijwilligers5 en mensen die opgeleid worden tot collega’s. De stagiaires kunnen qua opleiding variëren 

van VMBO (leerwerktraject zorg en welzijn) tot SPW2 (zorg en welzijn) of 3 (pedagogisch medewerker). 

De stagiaires vallen altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een beroepskracht en we streven bij de 

inzet van stagiaires naar zoveel mogelijk continuïteit op de groep. Alle stagiaires zijn in bezit van een 

VOG.   

                                                           
5 Zie bijlage 2 
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Daarnaast werken wij zoveel mogelijk met vaste invalleiding, ook in het bezit van een diploma, VOG en 

een VVE-certificaat (VVE-zaal). 

De groepsgrootte en peuterleiding–kind ratio  
 

Binnen de peuterspeelzalen hanteren wij de normen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang en de 

overgangsverordening voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haarlem. Dit houdt in dat op een 

groep maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar geplaatst zijn en dat deze op de speelzaal begeleid 

worden door twee beroepskrachten.  Een speelzaal heeft 2 groepen. Hier zitten de kinderen op de 

Blauwe zaal of de Muze zaal. Gedurende de ochtend kan het voorkomen dat een kind even in de andere 

stamgroep speelt, wanneer de leidsters dit pedagogisch ondersteunen. Maar elk kind wordt gebracht in  

zijn of haar stamgroep en daar ook weer opgehaald. 

Ouders kunnen extra ochtenden afnemen in overleg met de peuterleidsters. Zij zien er op toe dat het 

aantal kinderen niet boven het wettelijk toegestane aantal kinderen per dagdeel komt. 

Beroepskrachten in opleiding krijgen naar gelang hun eerder verworven competenties een persoonlijk 

plan op maat. Dit wordt afgesproken met hun werkbegeleider. De taken bouwen op in zelfstandigheid. 

Van spelen met kinderen, lichamelijke verzorging via didactische activiteiten tot ontwikkeling volgen en 

ouder gesprekken. Een eerstejaars staat geheel boventallig, een ouderejaars staat maximaal 90% van de 

tijd zelfstandig op de groep. 

Veel zalen werken met stagiaires en/of vrijwilligers. Zij staan altijd boventallig. De taken kunnen zijn: 

schoonmaken, spelen met kinderen, toiletbezoek en verschonen en activiteiten in de kring. Zij doen 

bovenstaande taken onder supervisie van een gediplomeerde collega. 

Bij uitstapjes of feestjes kan meer assistentie gewenst zijn. Op het moment dat de peuterleiding 

incidenteel wordt geassisteerd door niet structureel ingezette personen (zoals ouders), krijgen deze 

personen een duidelijke instructie van de peuterleiding en vallen zij onder hun 

eindverantwoordelijkheid.   

Men staat nooit alleen op de groep. Mocht er een noodgeval zijn en valt een van de leidsters uit, dan is 

de assistent-manager peuterspeelzalen de achterwacht en in geval van nood, binnen 15 minuten 

aanwezig. Zij is gediplomeerd, heeft een VOG en een VVE- certificaat  
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Een ochtend op de peuterspeelzaal 

 

Het brengen en halen  

Het brengen en halen zijn belangrijke momenten om als peuterleiding en ouders in gesprek te gaan over 

het kind. Het is leuk én belangrijk om uit te wisselen hoe het gaat met de peuter. 

Daarnaast ontmoeten ouders tijdens het brengen en halen andere ouders.  

  

Bij binnenkomst worden de peuter en zijn ouder persoonlijk begroet. Meestal blijft de ouder nog even, 

waardoor de overgang (van thuis naar de speelzaal) makkelijker verloopt. Er wordt op gelet dat er 

afscheid genomen wordt. Peuters moeten weten wanneer hun ouder er nog wel is en wanneer niet 

meer. Vertrekken zonder afscheid te nemen maakt angstig en onzeker. De peuterleiding zwaait, indien 

nodig, samen met het kind de ouder uit. Als de kinderen weer worden opgehaald zijn de activiteiten 

afgerond. Ook hier is het belangrijk dat het kind afscheid neemt van de peuterleiding. De ochtend wordt 

afgesloten én men weet wie er weggaat.  

Het programma  

Een vast programma geeft het kind houvast en vergroot het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. Op 

elke peuterspeelzaal wordt daarom gewerkt met een vaste dagindeling. Er zijn onderling kleine 

verschillen, maar overal is na het brengen en afscheid nemen altijd ruimte voor vrij spel. Er is een 

gezamenlijk gedeelte: de kring, hier wordt iets gedronken en gegeten, een liedje gezongen en/of 

voorgelezen. Het plassen en verschonen is een dagelijks terugkerend moment, voor of na de kring.  

Meestal wordt een gezamenlijke activiteit gedaan en er wordt dagelijks (mits het weer het toelaat) 

buiten gespeeld. Er wordt samen met de kinderen opgeruimd.  

Voeding en beweging  

De leidsters zijn gecertificeerd voor Gezonde Start en zijn zich bewust van het belang van gezonde 

voeding én voldoende beweging voor peuters. Tijdens het bewegingsspel komen alle vier de doelen aan 

bod. Op de peuterspeelzaal worden daarom veel bewegingsspelletjes gedaan en er wordt buiten 

gespeeld.  

De peuters nemen zelf fruit en water mee.  

Bij feestelijke gelegenheden wordt natuurlijk wel getrakteerd. Op de zaal ligt een boekje met suggesties 

voor gezonde en feestelijke traktaties. 
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Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)  
 

A Haarlem Effect vindt dat iedereen ertoe doet. Dit komt ook tot uitdrukking in de visie op de 

voorschoolse educatie. Elk kind en zijn of haar ouder is welkom en zal begeleiding krijgen die bij hen 

past. Kinderen en ouders worden op hun eigen niveau aangesproken en wanneer er ondersteuning nodig 

is weten de leidsters de weg te wijzen hier naar toe. Bijvoorbeeld laaggeletterde ouders de weg wijzen 

naar de bibliotheek en hun hiervoor specifieke aanbod. Of ondersteuning bij opvoedvraagstukken. 

 

B Vier van onze zalen zijn VVE-zalen. De anderen zijn in opleiding om het VVE-programma uit te voeren. 

VVE is ontstaan als taalstimuleringsprogramma. De huidige programma’s besteden aandacht aan alle 

ontwikkelingsgebieden. Het programma waar Haarlem Effect mee werkt is Uk & Puk. Uk & Puk zit 

boordevol activiteiten die de ontwikkeling van de peuters stimuleert op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Deze activiteiten worden per thema gepland en alle 

kinderen doen hier aan mee. Naast de activiteiten die het programma biedt zullen de leidsters op een 

creatieve manier activiteiten bedenken. Dit omdat het leuk is maar vaak ook om aan de behoeften van 

de kinderen tegemoet te komen. De kinderen die een indicatie voor VVE hebben krijgen daarnaast 

individuele begeleiding toegesneden op hun eigen behoeften. Het effect van een VVE-programma is 

groter bij regelmatige herhaling.  

Daarom kunnen de peuters met een risico op (taal)achterstand, drie dagdelen komen (het 3e dagdeel is 

kosteloos).  

 

C En daarom ook worden de ouders zoveel mogelijk bij het programma betrokken. Zij krijgen 

bijvoorbeeld de map Peuterpraatjes. Deze geeft informatie over het thema en de woorden waar de 

peuters mee bezig zijn. Niet alleen de woorden die binnen het thema gebruikt worden komen in deze 

aan bod, ook staan er suggesties in voor liedjes en boeken. Zo kunnen de ouders er thuis er verder 

betekenisvol mee aan de slag. Ouders worden op diverse momenten in de zaal uitgenodigd om mee te 

vieren of te helpen. 

 

D De ontwikkeling van alle peuters, VVE of niet-VVE, wordt geobserveerd in het online programma KIJK! 

Dagelijks noteren de leidsters een kleine observatie van elk kind in een bepaald ontwikkelingsgebied. 

Twee keer per peuterperiode wordt hier een registratie van gemaakt. Dit is een overzicht van de 

ontwikkeling tot nu toe. Deze registratie wordt met de ouders besproken. Wanneer er een 

ontwikkelings- voorsprong of –achterstand van meer dan 6 maanden gezien wordt, zal er voor dit kind 

apart extra activiteiten geboden worden op het eigen niveau. Dit aanbod op eigen niveau begint zodra er 

een voorsprong of achterstand geconstateerd wordt (kan ook voor een registratie zijn) en word 3 

maandelijks geëvalueerd en aangepast.  

 

E De zalen zijn overzichtelijk ingericht. Maar er is een keur aan verschillende materialen. De materialen 

wisselen per thema. Ook worden er materialen onderling tussen de zalen uitgewisseld. Hierdoor ontstaat 

er een rijke speel-leeromgevng. 

 

F Een VVE-programma biedt een doorgaande lijn naar de basisschool. Het programma begint op de 

peuterspeelzaal en loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Onze zalen hebben contact met 

diverse scholen en dragen de kinderen aan deze scholen over via de Kleine Eigenwijzer. Dit is een digitaal 

overdrachtsformulier wat Haarlem-breed gebruikt wordt. Dit formulier wordt in het afrondend gesprek, 

wanneer het kind naar de basisschool gaat, samen met de ouders ingevuld en gemaild naar de 

basisschool waar het kind ingeschreven staat. Als bijlage wordt de KIJK!-registratie bijgevoegd. 
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Het Ouderbeleid  
 

De ouders zijn de opvoeders en eindverantwoordelijk voor hun kind.  

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind op de peuterspeelzaal.  

Een goede relatie met de ouders vinden wij essentieel. We willen graag betrokken ouders. Een goede 

communicatie tussen de ouders en de peuterspeelzaal, wederzijds vertrouwen, openheid en respect 

voor elkaars mening is hierbij een voorwaarde.  

Wij betrekken de ouders bij (hun kind op) de peuterspeelzaal. Dit gebeurt door middel van een 

intakegesprek bij plaatsing, een goede overdracht bij het halen en brengen, koffieochtenden, 

ouderavonden en andere activiteiten, eventueel met de hulp van ouders.  

Voor de VVE-zalen is er een ouderbeleid beschreven6. 

Eens in de 2 jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek.  

Positief opvoeden volgens de methode Triple P  

Door het laagdrempelige karakter tijdens het halen/brengen bespreken ouders vrij gemakkelijk vragen, 

zorgen of andere opvoedingskwesties met de peuterleiding.  

De peuterleiding pakt dit dan op volgens de methode Positief Opvoeden volgens Triple P. Dit staat voor 

Positief Pedagogisch Programma.  

Op de meeste peuterspeelzalen werken medewerkers die geschoold zijn in het voeren van kortdurende 

adviesgesprekken met ouders, gericht op vragen over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Deze 

gesprekken worden gedaan volgens de vijf basisprincipes van positief opvoeden.  

Alle peuterleiding heeft de training Positief Opvoeden voor Beroepsopvoeders gevolgd, de basisprincipes 

van Positief Opvoeden worden gehanteerd in het werk op de peuterspeelzaal.  

  

Deze vijf basisprincipes van Positief Opvoeden zijn:  

- Goed voor jezelf zorgen.  

- Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.  

- Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.  

- Een aansprekende discipline hanteren.  

- Realistische verwachtingen hebben (zowel van het kind, als van jezelf als opvoeder). De 

peuterleiding weet hoe en waarheen men ouders kan verwijzen indien er meer ondersteuning nodig 

is.  

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.positiefopvoeden.nl  

                                                           
6 Zie bijlage 3 
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De ouderadviesraad 

 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat locaties met meer dan 50 kinderen een oudercommissie hebben. 

Zalen met minder kinderen hebben een oudercommissie op vrijwillige basis. Uit iedere commissie heeft 

één ouder zitting in de ouderraad. Heeft een zaal geen oudercommissie, zit er wel een ouder van deze 

zaal in de ouderraad. Dit is overkoepelend voor de hele stichting. Deze ouders worden geraadpleegd op 

het gebied van beleid en praktische zaken. Voor zalen die geen ouder in de ouderadviesraad hebben, 

worden de notulen van de ouder adviesraad verspreid. Op die manier hebben deze ook inzage in advies 

aanvragen en kunnen zij desgewenst ook advies geven. 

De oudercommissie kan ondersteuning bieden aan de peuterleiding en ons adviseren over de uitvoering 

van het pedagogische beleid. Mocht u meer willen weten, kunt u het Reglement van de 

Oudercommissie7opvragen op de peuterspeelzaal.  

Wanneer er geen ouders van een peuterspeelzaal deelnemen aan de ouderadviesraad 

gebruiken wij de alternatieve ouderraad pleeging. Dit houdt in dat de peuterspeelzaal alle 

ouders via mail op de hoogte stellen van wijzigingen, aanpassingen of veranderingen die 

betrekking hebben op de zaal. Bijvoorbeeld het toesturen van nieuwe beleidsplannen en 

werkplan, veranderingen in prijswijzigingen of openingstijden. 

Verder zijn alle beleidsplannen ter inzage op onze zaal aanwezig of op de website van Haarlem 

Effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Zie bijlage 4 
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Diversiteit en meertaligheid  
 

Diversiteit  

Op de peuterspeelzaal komen kinderen met verschillende achtergrond, zowel qua land van herkomst 

(van ouders), samenlevingsvorm, levensbeschouwing, gezondheid als ook qua waarden en normen.  

Er komen autochtone kinderen én allochtone kinderen; er zijn kinderen met twee ouders en kinderen die 

met één ouder wonen; kinderen die wonen bij twee moeders of vaders maar soms ook bij opa en oma. 

Kinderen hebben gezonde ouders, maar soms is er ook sprake van een ernstig ziek familielid of een 

handicap. Kortom: heel divers. In feite is de peuterspeelzaal een afspiegeling van de maatschappij.  

 Wij willen dat alle peuters, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen bij ons. Dit wordt vergroot als er 

sprake is van herkenning, bijvoorbeeld door de inrichting en aankleding, speelgoed, posters, muziek of 

boekjes.  

 

Meertaligheid  

Er zijn kinderen die als ze op de peuterspeelzaal komen geen Nederlands spreken omdat hun ouders een 

andere moedertaal hebben. Deze kinderen groeien meertalig op.  

Een goede beheersing van de moedertaal legt een goede basis voor het leren beheersen van de 

Nederlandse taal. Ouders worden gestimuleerd veel met hun kind te praten in de taal die ze goed 

beheersen; dit is veelal hun moedertaal.  

Op de peuterspeelzaal is veel aandacht voor de taalontwikkeling. Er wordt voorgelezen, gepraat en 

gezongen. De peuterleiding praat Nederlands met de kinderen. Soms is het nodig een kind even in de 

eigen taal te woord te staan, bijvoorbeeld als het kind erg verdrietig is (dit kan uiteraard alleen als de 

peuterleiding de taal beheerst).  

De kinderen worden gestimuleerd ook samen zoveel mogelijk te praten. De peuterleiding maakt hierbij 

op natuurlijke wijze de koppeling naar de Nederlandse taal.  

 Het is belangrijk dat de ouders en de peuterleiding weten van elkaar hoe ze omgaan met de 

taalontwikkeling van het kind, hierover ideeën uitwisselen en afspraken maken. In onze brochure 

“Meertalig opvoeden van peuters”8 staat beschreven hoe op de peuterspeelzalen van Haarlem Effect 

wordt omgegaan met peuters die een anderstalige achtergrond hebben. Ook staan er tips in voor 

ouders.  

  

Zoals u in de paragraaf ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’ kunt lezen, bieden wij op sommige van 

onze peuterspeelzalen extra taalstimulering.  

 

 

  

                                                           
8 Zie bijlage 5 
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Samenwerking met andere instanties bij zorgen of in voorbereiding naar 

school  

Zorgen over een peuter  

Soms maken wij ons zorgen over een kind, wanneer door observatie wordt gesignaleerd dat er misschien 

iets aan de hand is. Wij observeren alle kinderen en maken daar aantekeningen van in het digitale 

programma KIJK! Twee keer per peuterperiode wordt hier een registratie van gemaakt door de mentor 

van het kind. Door deze registratie komt de ontwikkeling van elk kind goed in beeld. Deze registratie 

wordt besproken met de ouders. Meestal verloopt de ontwikkeling van de peuter prima. Soms valt er 

een voorsprong of achterlopen op de ontwikkeling op. In dat geval wordt er met de ouders besproken op 

welke manier een kind het beste ondersteund kan worden. Ook kan het zijn dat ouders hun zorg over 

het kind uitspreken.  

  

Deze zorg kan uiteen lopen van spraak- of gehoorproblemen tot afwijkend gedrag. Daardoor is elke zorg 

een vorm van maatwerk maar in algemene zin worden de volgende stappen ondernomen.  

1. Observeren en terugkoppelen met de ouders  

2. Overleg met leidinggevende en/of aandacht functionaris (indien er sprake lijkt te zijn van 

ernstige problematiek) 

3. Gesprek met ouders  

4. Beslissen welke aanpak het beste is  

5. Monitoren van vervolg  

  

  

Ad 1. Indien er zorgen over een kind zijn, gaat de peuterleiding met elkaar in overleg. Zij observeren het 

kind en bespreken de signalen waar ze zich zorgen over maken. Ze bespreken deze signalen met de 

ouders en vragen bijvoorbeeld of deze signalen in de thuissituatie ook voorkomen.  

Ad 2. Als na observatie en toetsing bij ouders blijkt dat de zorgen worden gedeeld, wordt dit besproken 

met de leidinggevende van de peuterspeelzalen. Bij zorgen die vallen onder de  

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, wordt direct ook de  

Aandacht functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van Haarlem Effect ingeschakeld. Dit 

eerste traject van observeren duurt niet langer dan een maand. In overleg met de leidinggevende (en 

eventueel Aandacht functionaris) wordt vastgesteld of er in het vervolgtraject andere partijen zoals 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ, zie kopje hierna) bij kunnen worden ingeschakeld en op wat voor manier. De 

ondersteuning kan zowel richting het kind als de leidsters gewenst zijn.  

 Ad 3. In principe gaat vervolgens de peuterleiding - met eventuele ondersteuning van de leidinggevende 

- in gesprek met de ouders. In dit gesprek wordt aangegeven wat de zorgen zijn en voorgesteld welke 

aanpak/ondersteuning het beste zou zijn voor de peuter en met welke partners dit kan worden 

aangeboden.  

  

Ad 4. In aansluiting op het gesprek met de ouders wordt besloten welke ondersteuning kan worden 

aangeboden en wordt ermee gestart. Als JGZ erbij betrokken is, nemen zij in principe de leiding in het 
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traject van ondersteuning. Een belangrijke rol van de peuterspeelzaal is, gedurende dit hele traject om 

een veilige omgeving te blijven bieden voor de peuter en de ouders.  

 Ad 5. De (externe) ondersteuning wordt vervolgens in overleg met de ouders gevolgd en in ieder geval 

besproken in het regulier tweemaandelijks werkoverleg tussen leidinggevende en peuterleiding. Mocht 

vaker overleg noodzakelijk zijn, plant de leidinggevende dit in. En mocht overleg met de partners nodig 

zijn, pakt de leidinggevende dit op. Als er opnieuw of nog steeds zorgen zijn, begint het traject opnieuw.  

  

Het initiatief voor een gesprek over de eventuele zorgen over een peuter kan zowel vanuit de ouders als 

vanuit de peuterleiding komen.  

 Er wordt door ons niet buiten medeweten van ouders met derden over een kind gepraat, ook niet op 

aanvraag van hulpverlenende instellingen. Hierbij maken wij één uitzondering, namelijk bij een 

sterk vermoeden van kindermishandeling. Dan nemen wij contact op met Veilig Thuis.  Maar ook 

hier is het uitgangspunt om de vermoedens eerst in een vroeg stadium te bespreken met de 

ouders.  

Wij maken dan gebruik van ons protocol9, welke is in te zien op de peuterspeelzaal.  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Ieder team heeft twee maal per jaar een gesprek met de wijkverpleegkundige van de 

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland10. In dit gesprek worden de diensten van JGZ besproken en kan de 

peuterleiding algemene vragen kwijt. Bij de registratie op een peuterspeelzaal wordt aan de ouders 

gevraagd of bij dit tweejaarlijks overleg de voortgang/groei van de peuter in algemene zin mag worden 

besproken tussen JGZ/consultatiebureau en de peuterleiding. Als uit het bezoek van de 

wijkverpleegkundige vervolgens blijkt dat JGZ en/of de peuterleiding deze voortgang met de ouders wil 

bespreken of verder wil onderzoeken, wordt dit direct met de ouders besproken.  

Bij vragen of zorgen over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag van een kind kan, in overleg met de 

ouders, de orthopedagoge van de JGZ geconsulteerd worden (zie ook Zorgen over een peuter). Zij kan, 

indien nodig, een gesprek met de ouders en peuterleiding voeren om de zorgen rond het kind te 

bespreken. In dit gesprek kan ze advies geven. Ook kan JGZ ouders doorverwijzen naar ondersteunende 

instanties en specialisten zoals een logopedist of gedragstherapeut. JGZ kan zelf ook 

opvoedingsondersteuning bieden aan ouders. Ook biedt ze ondersteuning aan de peuterleiding bij de 

benadering van een kind. Deze ondersteuning kan door de peuterleiding in overleg met de 

leidinggevende worden aangevraagd.  

  

                                                           
9 Genaamd: “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”  
10 Zie het protocol: Wijzer Samenwerken tbv kinderen van 0-4 jaar; 
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

Het CJG is dé plek waar alle (aanstaande) ouders, opvoeders, jongeren (tot 23 jaar) én professionals 

terecht kunnen voor informatie en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.  

Wij zijn een samenwerkingspartner van het Centrum van Jeugd en Gezin.  

Doorgaande lijn peuterspeelzaal naar basisschool: Kleine Eigenwijzer 

De Kleine Eigenwijzer is het digitale overdracht formulier dat (na toestemming van de ouder) naar de 

basisschool wordt gestuurd waar het kind heen gaat. Aan de hand van de Kleine Eigenwijzer wordt elke 

peuter overgedragen naar de basisschool. Hierbij wordt de KIJK! registraties over de ontwikkeling van 

het kind bijgevoegd. De bevindingen worden met de ouders besproken als het kind naar de basisschool 

gaat. Zij geven toestemming voor het versturen naar de basisschool. De ouders krijgen de Kleine 

eigenwijzer per mail toegestuurd tijdens het afsluitend gesprek. Zo hebben zij inzicht in wat er 

overgedragen is en kunnen zij deze gegevens eventueel ook de buitenschoolse opvang toesturen. 

 

De peuterspeelzaal bereidt voor op de basisschool. De peuters zijn al gewend om zonder hun ouders te 

zijn en ze zijn gewend aan het deelnemen aan een groep kinderen. Dit en de ontwikkelingsstimulering, 

de observaties en tijdige signalering, het werken vanuit een duidelijke pedagogische visie maakt de 

peuterspeelzaal een goede voorbereiding op de basisschool. 

 

  

  



20 

Pedagogisch beleidsplan Haarlem Effect 2018 

Bijlage 1 

                         

 

 

                         Protocol zorgkinderen  

 

Inleiding 

 

De peuterzalen hebben een belangrijke functie in de ontwikkeling van het kind. Veel kinderen zetten hun 

eerste stap buiten de deur als zij bij Haarlem effect binnen komen. De samenwerking met andere 

instellingen (zoals consultatiebureau, CJG-coaches, basisschool enzovoort) zorgt voor een sluitend 

netwerk rondom de begeleiding en doorgaande ontwikkelingslijn van het kind.  

 

De peuterleiding observeert de kinderen voortdurend waardoor ze de brede ontwikkeling en het gedrag 

van het kind volgt. Gelukkig gaat de ontwikkeling van de meeste kinderen goed, maar soms zijn er 

signalen die leiden tot vragen, twijfels of zorgen. We spreken dan over een hulpvraag bij zorgkinderen.  

 

Het protocol zorgkinderen en het observatiesysteem vormen de basis waarmee de peuterleiding in het 

kader van vroeg signalering opvallend gedrag en ontwikkelingsachterstanden signaleert. Wanneer een 

peuterleiding zorgen heeft rondom de ontwikkeling, het gedrag of de thuissituatie van het kind, wordt 

een zorgtraject gestart. Het is belangrijk dat de juiste stappen genomen worden en dat er altijd direct in 

het begin en voortdurend met de ouders** gecommuniceerd wordt. De ouder is namelijk de eerst 

verantwoordelijke. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn dan worden de ouders doorverwezen naar 

een zorgverlener.  

 

*Peuterleiding of pedagogisch medewerker wordt door elkaar gebruikt. Beiden gaan over de personen 

die de dagelijkse leiding op de locatie vormgeven.  

**Daar waar 'ouders' geschreven staat worden ook verzorgers' en wettelijke vertegenwoordigers 

bedoeld. 
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Wat verstaan wij onder zorgkinderen? 

 

Meestal gaat de ontwikkeling voorspoedig maar soms zijn er kinderen die extra zorg en aandacht nodig 

hebben.  

  

Zorgkinderen zijn onder te verdelen in twee groepen: 

1. Kinderen waar, voor de plaatsing al bekend is, dat zij mogelijk extra zorg nodig zullen hebben. 

2. Kinderen die al geplaatst zijn en waar de groepsleiding na verloop van tijd problemen signaleert in 

de ontwikkeling van het kind. 

 

Definitie zorgkind 

 

Onder zorgkinderen verstaan wij kinderen: 

− die aanwijsbaar en gedurende een langere periode meer dan normale aandacht of verzorging 

nodig hebben en/of 

− waarvoor extra materiële voorzieningen nodig zijn en/of 

− die op sociaal-medische indicatie worden geplaatst via Jeugdgezondheidszorg. 
  

Zorgkinderen zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze een ontwikkelings- en/of 

gedragsprobleem hebben of als er sprake is van een lichamelijke of verstandelijke beperking.  De zorgen 

kunnen te maken hebben met ontwikkelingsproblemen op sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch of 

sensitief gebied of een lichamelijke handicap of samenhangen met de thuissituatie. Kinderen kunnen in 

hun ontwikkeling belemmerd worden door eigen aanleg (interne factoren), gezinsfactoren of 

omgevingsfactoren (externe factoren) of een combinatie hiervan. Deze kinderen vragen onze speciale 

aandacht.  

 

Concreet kan gedacht worden aan kinderen met: 

- een beperking (lichamelijk, verstandelijk, auditief, visueel, contact); 

- een chronische of langdurige ziekte (bv epilepsie); 

- emotionele- of gedragsproblemen (opvallend stil-, opvallend druk-, grensoverschrijdend- en 

agressief gedrag); 

- vermoeden van ontwikkelingsstoornissen 

- ontwikkelingsachterstand op één of meerdere ontwikkelingsgebieden of aspecten (bijvoorbeeld 

taalachterstand); 

- een problematische thuissituatie die een gezonde ontwikkeling belemmeren (psychische en/of 

gezondheidsproblemen van de ouder, werkeloosheid, financiële problemen, 

opvoedingsproblemen en dergelijke); 

- vermoeden van hoogbegaafdheid, hoog sensitieve kinderen.  

 

Wat zijn volgens de Haarlem effect geen zorgkinderen? 
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- Kinderen die op een VVE peuterspeelzaal opgevangen worden en waarbij de taalontwikkeling 

logischerwijs achterloopt (passend binnen de VVE indicatie vanuit de doelgroepdefinitie (zie 

bijlage 2). Als een kind zich ‘normaal’ ontwikkelt, is er geen extra ondersteuning 

(begeleidingsplan) nodig. 

- Een kind in een zorgelijke thuissituatie is niet altijd direct een ‘zorgkind’. Als het kind zich goed 

ontwikkeld is er geen aanleiding voor extra zorg. Wel zijn de peuterleiding en hun 

leidinggevende extra alert op signalen van deze kinderen en investeren zij extra in de relatie met 

de ouder(s). 

 

 

Haarlem effect zorgteam 

 

Het is belangrijk dat wij zo goed mogelijk voor het kind zorgen. Dit doen wij met elkaar als zorgteam in 

samenwerking met de ouders. Het zorgteam van Haarlemeffect bestaat uit:  

- Peuterleiding 

- Aandachtfunctionaris 

- Manager peuterspeelzalen, hierna manager PSZ 

 

 

De taken van de peuterleiding: 

- Communiceert altijd gelijk en open met de ouders bij een bijzondere zorgvraag van een kind 

(informatie uitwisselen, motiveren tot hulp, verwijzen, terugkoppelen). 

- Informeert en/of consulteert tijdig de collega’s en algemeen manager. 

- Gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. 

- Maakt in overleg met ouders en algemeen manager een plan van aanpak op basis van 

observaties. 

- Overleg met externen zoals JGZ 

- Voert individuele en/of groepsgerichte observaties uit in overleg met ouders.  

- Begeleidt, stimuleert en observeert aan de hand van het plan van aanpak. 

- Evalueert tussenstappen en/of het hele zorgtraject met de algemeen manager. 

 

De taken van de aandachtfunctionaris:  

- Gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. 

- Neemt, indien noodzakelijk, deel aan gesprekken met ouders. 

- Adviseert peuterleiding met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. 

- Zoekt informatie indien noodzakelijk in overleg met algemeen manager. 

- Motiveert peuterleiding bij de aanpak rond de zorg van een kind. 

 

De taken van manager PSZ 

- Coördineert het zorgteam, adviseert en ondersteunt in en bij het uitvoeren van het plan van 

aanpak. 

- Draagt zorg en verantwoordelijkheid voor de afstemming met het management team. 

- Onderhoudt samen met de peuterleiding contacten met zorginstellingen/ketenpartners 

(informatie uitwisselen, verwijzen, terugkoppelen) 

- Maakt afspraken met ouders, peuterleiding en ketenpartners over zorgkinderen en bewaakt 

deze. 
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Verantwoordelijkheden/taken bij ouders 

 

Ouders zijn, en blijven, als eerste opvoeder van het(de) kind(eren) verantwoordelijk. Het kind maakt deel 

uit van het gezin en van de groep bij Haarlem Effect, echter de ouder kent het kind het best. De ouders 

worden, als educatief partnerschap, daarom ook ten alle tijden betrokken bij signalen om daarna af te 

stemmen welke (extra) hulp het kind nodig heeft, met als doel het kind en gezin te versterken. Zonder 

medewerking en schriftelijke toestemming van ouders mag de peuterleiding geen stappen ondernemen, 

behalve het kind zo goed mogelijk op de opvang te begeleiden.  

Educatief partnerschap, welke rol hebben ouders (wat kunnen zij thuis doen) 

 

Blijven er zorgen dan wordt de ouders geadviseerd om externe deskundigen in te schakelen zoals 

bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige bij het consultatiebureau, GGD, JGZ, logopedist, orthopedagoog of 

andere specialisten.  

De peuterleiding mag niet zelf verwijzen. Zij kunnen meestal een goed advies geven over de hulp die 

nodig is. 

 

 

Zorgroute kinderen 

 

Haarlem effect heeft een stappenplan vastgesteld dat uit diverse stappen bestaat, waarbij opgemerkt 

moet worden dat niet alle stappen (geheel of gedeeltelijk) aan bod hoeven te komen. Ook komt het voor 

dat deze in een andere volgorde doorlopen worden.  

 

De manager PSZ is het eerste aanspreekpunt voor de peuterleiding en biedt ondersteuning en 

begeleiding. Er is steeds overleg met de betrokkenen wat het meest zinvol is, aansluit bij de zorgvraag en 

hetgeen door de peuterleiding als veilig wordt ervaren. Daar elk kind uniek is, vraagt het dat  iedere keer 

zorgvuldig afgewogen moet worden wat het beste voor het kind, de ouders, de peuterleiding en 

groepsgenoten van het kind. In goed overleg worden afspraken gemaakt welke passend zijn voor dat 

moment en die situatie. 
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3.1. Stappenplan bij zorgelijk gedrag 

 

 
 

 

 

1.  Signaleren van zorggedrag of 

ontwikkelingsachterstand. 

2.  De peuterleiding overlegt met de manager. 

3. Gesprek met de ouders/ verzorgers met als doel 

inzicht en vooruitzien 

4. Plan van aanpak opstellen 

 

5. Uitvoeren plan van aanpak. Bijstellen indien nodig in 

overleg met ouders. 

6. Evalueren plan van aanpak of bijstellen naar volgende 

stap. 

7. Eventuele afronding en overdracht. 
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Stap 1: Signaleren van zorggedrag of ontwikkelingsachterstand 

Indien de peuterleiding zorggedrag of een ontwikkelingsachterstand signaleert, observeert en  bespreekt 

de pedagogisch medewerker het gedrag en ontwikkeling met de naaste collega’s. De 

observatieformulieren zijn te vinden in het kwaliteitszorgsysteem (zorg- en ontwikkelformulier 3.1 en 3.2 

of de gedragsobservatielijst (bijlage ) Er wordt een voorstel plan van aanpak met tijdsstappen ( 

stappenplan) gemaakt  

 

In de dagelijkse overdracht met de ouders bespreekt de peuterleiding direct wat hij/zij waarneemt en 

vraagt de ouders naar hun ervaringen met dit gedrag. In eerste instantie zijn onze pedagogische 

medewerkers opgeleid om hier deskundig en adequaat op in te spelen.  

 

Stap 2: De peuterleiding overlegt met de manager  

De peuterleiding gaat in overleg met de manager PSZ. 

In  dit gesprek wordt besproken of meer observatie gewenst is. Als dit gewenst is, dan wordt het gesprek 

met de ouders voorbereid.  

 

Stap 3: gesprek met de ouders met als doel inzicht en vooruitzien 

De peuterleiding voert een gesprek met de ouders. De peuterleiding krijgt toestemming tot verdere 

observatie van het kind door JGZ. ( zie toestemmingsformulier)  Voor informatie over zorgelijk gedrag 

kan men in overleg met de manager bekijken waar advies gevraagd wordt.  

 

Stap 4: Plan van aanpak opstellen 

Aan de hand van de observatie wordt er door peuterleiding, in overleg met de manager PSZ/ 

orthopedagoog JGZ een plan van aanpak opgesteld. De insteek hierbij is : ‘Hoe kunnen wij dit kind 

zodanig begeleiden in de groep dat het zich prettig/veilig voelt en zich goed ontwikkelt.’ 

 

Stap 5: Plan van aanpak uitvoeren en/of bijstellen 

De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Het voorstel plan van aanpak met het bijbehorende 

tijdspad wordt uitgebreid met de ouders besproken. Vanuit het educatief partnerschap is het belangrijk 

de ouders bij het gehele proces actief te betrekken. Te bespreken wat zij ook thuis kunnen doen om het 

kind optimaal te begeleiden.  

De ouders lezen het voorstel plan van aanpak met tijdspad en ondertekenen het plan zodat het definitief 

wordt. Indien nodig kan het plan van aanpak bijgesteld worden.  

 

Bij het bespreken van het plan van aanpak komt het volgende aan de orde: 

- continuering van de zorg; 
- bijstelling van de zorg; 
- eventueel aandachtspunten voor de ouders thuis; 
- zolang het kind een zorgkind is: een nieuw bespreekmoment afspreken 

 

Mocht er deskundig externe hulp noodzakelijk zijn dan worden de ouders verzocht contact op te nemen 

met de huisarts of de desbetreffende instantie (consultatiebureau, logopedie enzovoort). Deskundige 

hulp kan in principe alleen door de ouder aangevraagd en ingeschakeld worden***. De pedagogische 

medewerker heeft wettelijk gezien alleen een signalerende functie. De peuterleiding mag, mits er 

toestemming van de ouders verleend is, op verzoek van de ouders het consultatiebureau inschakelen 

voor externe observaties.  
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Om het zorgkind goed te volgen en oog te houden voor de belangen en behoeften van de pedagogisch 

medewerkers en de andere kinderen in de groep zijn er regelmatig evaluatiemomenten met de collega’s 

en leidinggevende. 

 

***Mocht een ouder geen extra hulp willen inschakelen en de manager PSZ vindt dit echt noodzakelijk, 

dan bespreekt de  manager PSZ de casus met de aandachtfunctionaris. De aandachtfunctionaris besluit 

welke stappen er op dat moment genomen worden. Dit kan inhouden dat er  extern advies ingewonnen 

wordt of melding gedaan wordt bij het Veilig Thuis. Het belang van het kind staat voorop. 

 

Begeleiding door externe hulp 

Het kind mag door een externe deskundige op de zaal begeleid worden, nadat de ouder hiervoor 

schriftelijk toestemming heeft gegeven. De deskundige bespreekt met de groepsleiding hoe zij het kind 

in de ontwikkeling kunnen ondersteunen en begeleiden.  

 

Bij iedere zorgvraag is de afweging van groot belang wat binnen de grenzen van deskundigheid en taken 

van de pedagogisch medewerker behoort en welke mogelijkheden de groep zaal biedt.  

 

Stap 6: Evaluatiegesprekken 

 

In het vervolggesprek met de ouders wordt er geëvalueerd  over het plan van aanpak. Uit dit gesprek 

komt naar voren of het plan moet worden bijgesteld naar de volgende stap of dat er misschien afronding 

mogelijk is. De peuterleiding overlegt tussentijds met manager  PSZ over het vervolg van het plan van 

aanpak. Op basis daarvan kan het dossier afgesloten of bijgesteld worden. Als het plan bijgesteld moet 

worden, wordt er een volgende stap bedacht. Dit alles in overleg met ouders. 

 

Stap 7. Afronding en overdracht  

Wanneer de doelen zijn behaald die beschreven staan op het plan van aanpak kan het zorgtraject 

afgesloten worden. Dit wordt in een persoonlijk gesprek met de ouders gedaan. Er wordt geëvalueerd en 

er worden ervaringen uitgewisseld.  

De dossiers zijn in handen van manager PSZ , die hierop toezicht houdt. 

 



27 

Pedagogisch beleidsplan Haarlem Effect 2018 

                         

 

 

 

Bijlage 1.  Toestemmingsverklaring voor observatie 
 

 

Datum  :  

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van : ……………………………………. 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Door middel van dit formulier vraag ik uw schriftelijke toestemming om uw zoon/dochter te laten 

observeren door een medewerker van (naam instantie invullen) …………………… 

 

Het doel van de observatie is (doel kort en bondig omschrijven) …………………. 

 

Ik verzoek u vriendelijk om  dit  formulier te ondertekenen en aan mij te retourneren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Naam: Michelle Drion 

 

Naam locatie 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hierbij geef ik toestemming voor het laten observeren van mijn zoon/dochter. 

 

Naam ouder/verzorger: 

 

Handtekening: 
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Datum: 
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Bijlage 2. Gedragsobservatielijst  

 

Gedragsobservatielijst 

 

 

 

Naam kind: 

 

Geboortedatum: 

 

 

o Jongen     
o Meisje 

 

Ingevuld door: 

 

o groepsleiding                              van groep 
o ouder (s): 
o anders, nl.:  

 

Datum invullen: 

 

 

Geef aan in welke mate het kind onderstaande gedragingen vertoont. Omcirkel het 

antwoord. Kies uit de volgende mogelijkheden: 
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0 = niet of nauwelijks 

1 = af en toe (incident) 

2 = geregeld (maandelijks) 

3 = vaak (wekelijks) 

4 = zeer vaak (dagelijks) 

 

 

 

  

Functioneren kind 

 

 

1 Heeft weinig zelfvertrouwen 

 

0           1           2           3           4 

2 Wordt snel boos 

 

0           1           2           3           4 

3 Is angstig of bang 

 

0           1           2           3           4 

4 Vertoont seksueel getint gedrag 

 

0           1           2           3           4 

5 Heeft moeite met op zijn beurt wachten 

 

0           1           2           3           4 

6 Scheldt veel, gebruikt veel schuttingtaal 

 

0           1           2           3           4 

7 Is weinig zelfstandig/zelfredzaam 

 

0           1           2           3           4 

8 Heeft moeite met nieuwe situaties/omgeving 

 

0           1           2           3           4 

9 Verkeert meestal in een bedrukte stemming 0           1           2           3           4 



31 

Pedagogisch beleidsplan Haarlem Effect 2018 

 

10 Vertoont grensoverschrijdend gedrag 

 

0           1           2           3           4 

  

Contact met andere kinderen 

 

 

11 Samenspelen met anderen gaat moeizaam 

 

0           1           2           3           4 

12 Kan niet goed opschieten met anderen 

 

0           1           2           3           4 

13 Zoekt op een negatieve manier contact 

 

0           1           2           3           4 

14 Verstoort bezigheden van een ander 

 

0           1           2           3           4 

15 Speelt veel alleen  

 

0           1           2           3           4 

16 Maakt veel ruzie 

 

0           1           2           3           4 

17 Vecht veel (schoppen, slaan, bijten, duwen) 

 

0           1           2           3           4 

18 Pest of is gemeen naar anderen 

 

0           1           2           3           4 

19 Wordt zelf veel geplaagd 

 

0           1           2           3           4 

20 Anderen kinderen mogen hem/haar niet 

 

0           1           2           3           4 

21 Anderen kinderen vinden hem/ haar ‘vreemd’ 

 

0           1           2           3           4 

22 Bedreigt andere kinderen 0           1           2           3           4 
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Contact met groepsleiding/ouders 

 

 

23 Is ongehoorzaam 

 

0           1           2           3           4 

24 Eist veel aandacht op 

 

0           1           2           3           4 

25 Heeft/zoekt conflicten 

 

0           1           2           3           4 

26 Heeft voortdurend toezicht nodig 

 

0           1           2           3           4 

27 Kan zich moeilijk aan afspraken houden 

 

0           1           2           3           4 

28 Heeft moeite met opvolgen van aanwijzingen 

 

0           1           2           3           4 

29 Reageert niet op correctie 

 

0           1           2           3           4 

30 Is brutaal 

 

0           1           2           3           4 

31 Bedreigt fysiek/verbaal 

 

0           1           2           3           4 

  

Invulling van vrije tijd 

 

 

32 Heeft moeite met zich te vermaken/verveelt zich 

 

0           1           2           3           4 

33 Kan slecht zelfstandig een activiteit doen 

 

0           1           2           3           4 

34 Heeft behoefte aan ruim activiteitenaanbod 0           1           2           3           4 
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35 Heeft moeite met vrije momenten 

 

0           1           2           3           4 

36 Heeft moeite met organiseren van activiteiten 

 

0           1           2           3           4 

37 Heeft moeite aandacht bij de activiteit te houden 

 

0           1           2           3           4 

38 Gaat van de ene bezigheid naar de andere 

 

0           1           2           3           4 

  

Functioneren in de groep/het gezin 

 

 

39 Verstoort gezamenlijke activiteiten 

 

0           1           2           3           4 

40 Doet niet actief mee aan activiteiten 

 

0           1           2           3           4 

41 Vernielt spullen of speelgoed 

 

0           1           2           3           4 

42 Kan zich moeilijk aan regels houden 

 

0           1           2           3           4 

43 Is geen deelgenoot van de groep/het gezin 

 

0           1           2           3           4 

44 Heeft het niet naar zijn zin met anderen 

 

0           1           2           3           4 

 

 

Positieve aspecten 
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Functioneren kind: 

 

 

 

Contact met andere kinderen: 

 

 

 

Contact met groepsleiding/ouders: 

 

 

 

Invulling van vrije tijd: 

 

 

 

Functioneren in de groep/het gezin: 

 

 

 

Overige: 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 
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Bijlage 3. VVE-indicatie (geen zorgkind) 
 

Binnen de gemeentelijke doelgroepdefinitie wordt een kind aangemerkt als VVE-kind indien 

het voldoet aan één of meer van de volgende criteria:  

1. Wanneer het kind valt onder de gewichtenregeling.  

Op basis van de opleidingsachtergrond van de ouders krijgen kinderen een extra gewicht 

toegekend. In het basisonderwijs wordt dit vertaald in extra geld om de achterstand weg 

te werken. De regeling kent twee gewichten 0,3 en 1,2. De gewichten zijn gekoppeld aan 

opleidingscategorieën. Het gewicht 0,3 wordt toegekend indien beide ouders of de ouder 

die belast is met de dagelijkse verzorging een lager of voorbereidend beroepsonderwijs 

met diploma heeft afgerond.  

Het gewicht 1,2 wordt toegekend indien één van de ouders geen onderwijs gevolgd heeft 

of alleen basisonderwijs heeft afgerond en de andere ouder geen onderwijs heeft gevolgd 

of alleen basisonderwijs of lager of voorbereidend beroepsonderwijs met diploma heeft 

afgerond. 

2. Wanneer het kind een laag opgeleide moeder heeft, ongeacht de opleiding van de vader. 

3. Wanneer het kind een laag opgeleide vader heeft, ongeacht de opleiding van de moeder. 

4. Wanneer het kind een moeder heeft die een andere taal dan Nederlands spreekt met het 

kind of een andere taal met het kind spreekt naast het Nederlands. 

5. Wanneer het kind een risico op taalachterstand van het Nederlands heeft. 

 

NB. Indien bij een kind sprake is van een ontwikkelingsachterstand die een belemmering is 

voor de Nederlandse taalontwikkeling van het kind vindt verwijzing naar een multidisciplinair 

team plaats volgens de Wijzer Samenwerken. De ontwikkelingsachterstand is in eerste 

instantie geen criterium voor verwijzing naar VVE. Uiteraard kunnen deze kinderen, na 

overleg in het multidisciplinair team, alsnog geplaatst worden binnen een VVE-voorziening.  
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Bijlage 2 Vrijwillgersbeleid 
  

Op enkele van de peuterspeelzalen van Haarlem Effect wordt ter assistentie van de gediplomeerde 

peuterleiding met vrijwilligers gewerkt.   

Vrijwilligers verrichten aanvullende, ondersteunende werkzaamheden, direct of indirect ten behoeve van 

de peuters op de peuterspeelzaal.   

Door te werken met vrijwilligers wordt in het algemeen de betrokkenheid van ouders/verzorgers en 

andere buurtbewoners bij de speelzaal vergroot en kan de werklast voor de leid(st)er worden verlaagd. 

Het is daarnaast wettelijk verplicht om met twee volwassen personen een groep peuters te begeleiden.   

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterleiding en die van de vrijwilliger. De gediplomeerde 

leid(st)er draagt de eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van de peuters, het uitvoeren van het 

pedagogisch beleid en het creëren van een veilige sfeer. De leid(st)er begeleidt de vrijwilliger bij zijn of 

haar taken en draagt zorg voor de uitvoering van het programma.   

  

Ter illustratie is hierna de profielschets van een vrijwilliger opgenomen.  

  

  

Profiel vrijwillig(st)er peuterspeelzaal  

  

Inhoud van de functie  

Een vrijwilliger is de helpende hand van de vaste peuterleiding. De leid(st)er is eindverantwoordelijk voor 

de opvang, ontwikkeling en verzorging van de peuters tot 4 jaar.  

  

Vereisten  

• minimaal 18 jaar  

• opleiding minimaal vbo/vmbo niveau  

• geen specifieke peuter- opleiding vereist, bij voorkeur wel ervaring met peuters  

• gemotiveerd zijn voor het assisteren van de peuterleiding bij alle voorkomende werkzaamheden 

in de speelzaal, zowel tijdens de groepsuren als daarbuiten.  

• enthousiaste en betrokken inzet  

• draagt bij aan een gezellig, veilig, stimulerend en positief groepsklimaat  

• beschikbaarheid op de afgesproken tijd  

• bereidheid om onder leiding te werken  

• vermogen om, na een inwerkperiode, zelf initiatieven te ontplooien wanneer dat gewenst is  

• deelnemen aan werkoverleg indien gewenst  

• weten om te gaan met gevoelige informatie en deze niet verspreiden  
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Overige vereisten  

• is aanwezig van een kwartier voor openingstijd tot een kwartier na openingstijd  

• bij voorkeur geen ouder van een kind in de betreffende groep  

• is bereid de verklaring omtrent gedrag te verstrekken aan het bestuur  
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Bijlage 3 
  

 
Ouderbeleid  VVE 
peuterspeelzalen 
[Ondertitel van document] 
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Zorgroute kinderen ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.1. Stappenplan bij zorgelijk gedrag ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Bijlage 6 Oudercommissie regelement ................................................................................................... 67 
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Visie ouderbeleid 
Er is sprake van ouderbetrokkenheid wanneer ouders zich betrokken voelen en tonen bij de ontwikkeling 

die hun kind doormaakt op de peuterspeelzaal. En wanneer zij daar actief aan bijdragen door hier thuis 

ook aandacht aan te geven. 

De ouders zijn de opvoeders en eindverantwoordelijk voor hun kind. Wanneer het kind de speelzaal 

bezoekt delen wij die verantwoordelijkheid. De basis voor deze gedeelde verantwoordelijkheid is 

vertrouwen. Dit vertrouwen proberen we tot stand te brengen door goede communicatie tussen de 

ouders en de peuterspeelzaal, openheid en respect voor elkaars mening. Haarlem Effect probeert aan te 

sluiten op wat de ouders zelf al kunnen en weten. 

 

Doel ouderbeleid 
Het doel van het ouderbeleid is het stimuleren van de ouderbetrokkenheid en het educatief 

partnerschap te vergroten. Dit doen wij door de ouders  te: 

1. informeren over de brede ontwikkeling van het kind, 

2. betrekken bij en informeren over activiteiten en thema ’s  die gebruikt worden op  de groep, 

3. stimuleren activiteiten te doen met kinderen in de thuissituatie, 

4. Laten deelnemen aan de ouderraad, 

5. vragen met ons samen te werken om kinderen zich thuis te laten voelen. 

 

In dit  beleidsplan is beschreven hoe Haarlem Effect invulling geeft aan de doelen voor ouderbeleid zoals 

die door de inspectie van het onderwijs zijn geschetst voor VVE voor- en vroeg-scholen voortkomende 

uit de Wet  OKE11. Bij dit beleidsplan hoort  een ouderanalyse per VVE- locatie. Zie bijlage 1t/m4. 

Het ouderbeleidsplan  is besproken met de ouderadviesraad. 

  

                                                           
11 Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie   
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Informeren over de brede ontwikkeling van het kind  
Tijdens de periode dat het kind op een speelzaal van Haarlem Effect is, vinden er in ieder geval drie 

officiële gesprekken met de ouders plaats. Het eerste gesprek, de intake, vindt plaats uiterlijk 3 maanden 

na start van het kind op de locatie (de wenperiode). Het tweede  gesprek over de ontwikkeling van het 

kind, vindt plaats rond de 3e verjaardag en het laatste bij de overgang naar de basisschool. 

De ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig en systematisch gevolgd aan de hand van het kind 

volgsysteem KIJK! In het volgsysteem worden er observaties van het kind ingevoerd. Twee maal in de 

peuterperiode wordt hier een verslag van gemaakt, de zgn registratie. Deze registraties worden als basis 

gebruikt voor het 3 jaar gesprek en het gesprek bij overgang naar de basisschool. In dit laatste gesprek 

wordt ook, samen met de ouders, het overdrachtsformulier de Kleine Eigenwijzer ingevuld. Zo zijn 

ouders en speelzaal samen verantwoordelijk voor de overdracht naar de basisschool. Mocht er 

gedurende de peuterperiode zorg ontstaan rondom een kind, word dit met de ouders besproken. In 

sommige gevallen treed het zorgprotocol in werking. Zie bijlage 5 

De data van de gesprekken worden altijd in overleg met de ouder vastgesteld. 

Natuurlijk kan een ouder  of pedagogisch medewerkster ook altijd  tussendoor een gesprek over de 

ontwikkeling van het kind voeren.  Hier kan ad- hoc op basis van vraag wederzijds een afspraak voor 

gemaakt worden.  

 

Betrekken bij en informeren over activiteiten en thema ’s  die gebruikt 

worden op  de groep 

Intake 

Na de definitieve plaatsing vindt een intakegesprek tussen ouders en pedagogisch       

medewerkster plaats  op locatie of bij het kind thuis binnen 3 maanden na plaatsing    

van het kind op de locatie. Tijdens deze bijeenkomst worden ouders onder andere  

geïnformeerd over het beleid van Haarlem Effect, openingstijden, het wenbeleid, de 

gebruikte VVE-methode, de werkwijze en de ouderbetrokkenheid. Tevens word er aan de ouders 

gevraagd informatie over de ontwikkeling van hun kind te geven. Zo zijn de leidsters optimaal 

geïnformeerd om de juiste ondersteuning aan het kind te geven. In dit gesprek kunnen  ook  

verwachtingen over en weer uitgesproken worden en word de basis neergelegd voor een goed  verblijf 

van het kind op de peuterspeelzaal. 

Er wordt een uitgebreid intakeformulier ingevuld  met informatie over het kind en de afspraken die 

gemaakt zijn. De ouders krijgen de map Peuterpraatjes. 

 

Breng- en haalmomenten 

Bij het brengen en halen van de kinderen kunnen ouders een korte overdracht verwachten van de 

pedagogisch medewerkers of zelf kort iets vertellen of vragen.  

In de korte overdracht van het kind bespreekt de pedagogische medewerkster bv. bijzonderheden die 

zijn voorgevallen op de ochtend.  

In dit laagdrempelige contact tijdens het halen/brengen hebben de ouders de gelegenheid om vragen te 

stellen of zorgen te delen. De leidsters staan open voor opvoedvragen en ondersteunen ouders. De 

peuterleiding pakt dit dan op volgens de methode Positief Opvoeden/Triple P. Dit staat voor Positief 

Pedagogisch Programma12. Op de meeste peuterspeelzalen werken medewerkers die geschoold zijn in 

                                                           
12 www.positiefopvoeden.nl 
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het voeren van kortdurende adviesgesprekken met ouders. Zij zijn daarbij gericht op vragen naar het 

gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Deze gesprekken worden gedaan volgens de vijf basisprincipes 

van positief opvoeden.   

De pedagogisch medewerksters hebben de training Positief Opvoeden voor Beroepsopvoeders gevolgd, 

de basisprincipes van Positief Opvoeden worden gehanteerd in het werk op de peuterspeelzaal.  

 

Deze vijf basisprincipes van Positief Opvoeden zijn:  

- Goed voor jezelf zorgen.  

- Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.  

- Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.  

- Een aansprekende discipline hanteren.  

- Realistische verwachtingen hebben (zowel van het kind, als van jezelf als opvoeder).  

 

Wanneer er een grote vraag is kan er een aparte afspraak gemaakt worden. De pedagogisch 

medewerkster weet ook hoe en waarheen ze de ouders kan verwijzen indien er meer ondersteuning 

nodig is.  

 

Facebook 

Alle zalen hebben een besloten pagina op Facebook. Ouders kunnen hier desgewenst lid van worden. Bij 

de intake zal er een verklaring door de ouders getekend worden waarin ze geïnformeerd worden hoe er 

binnen Haarlem Effect met facebook omgegaan wordt. En verklaren zij of en hoe er foto’s van hun kind 

op deze besloten pagina gepost mogen worden.  

Overige activiteiten waar ouders  welkom  bij zijn   

Inloop moment aan het begin van de ochtend. 

Informatieavond, soms in samenspraak met de basisschool. 

Ouderavonden die algemene (opvoed-)onderwerpen kunnen behandelen op inspraak van de ouders. 

De verjaardag van het kind. 

Vieringen van feesten zoals het sinterklaasfeest, kerst en dergelijke. 

Start van het nieuwe thema of afsluiting ervan. 

Uitstapjes met kinderen. 

Knutsel- , versier-  en/ of opruimavonden. 

Voorleesontbijt. 

 

Wanneer ouders uitgenodigd worden voor een activiteit op of voor de speelzaal gebeurd dit via email. 

Anderstalige ouders kunnen dan via een vertaal programma of derden de informatie begrijpen. 

Stimuleren activiteiten te doen met kinderen in de thuissituatie 
De VVE-peuterspeelzalen werken met programma’s voor Voorschoolse Educatie (VVE). Alle zalen 

gebruiken het programma Uk en Puk. Uk en Puk heeft in ieder thema een oudercomponent. Er wordt 

niet alleen gewerkt aan de optimale ontwikkeling van de peuters. Ook de ouders worden bij elk thema 

betrokken. 

Daarbij krijgen alle ouders een map Peuterpraatjes mee. In deze ringband kunnen de katernen met 

informatie over de thema’s verzameld worden. Elk katern bevat: informatie over het thema, suggesties 

voor liedjes, boekjes en uitstapjes, pictogrammen van en met de woorden die centraal staan in het 

thema en een praatplaat. Tijdens de intake wordt de bedoeling en mogelijkheden van Peuterpraatjes 
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uitgelegd. Bij het uitreiken van de thema’s is er voor de leidsters gelegenheid om na te vragen wat de 

ervaringen met peuterpraatjes thuis zijn. 

Deel nemen aan de ouderadviesraad  
Haarlem Effect hecht er waarde aan dat dat de peuterspeelzalen een ouderadviesraad hebben.  De 

ouderadviesraad kan ondersteuning bieden aan de peuterleiding en adviseren over de uitvoering van het 

pedagogische beleid en het pedagogisch handelen.  De ouderadvies raad bestaat uit 2 tot 3 ouders per 

locatie en zij heeft 4 maal per jaar overleg met de manager. Wanneer er op een locatie meerdere ouders 

zich betrokken voelen, is er de gelegenheid om een oudercommissie voor die locatie te vormen. Zie 

bijlage 6. 

Vragen met ons samen te werken om kinderen zich thuis te laten voelen 
De populatie kinderen op onze speelzalen is een afspiegeling van de maatschappij. Op de 

peuterspeelzaal komen kinderen met verschillende achtergronden, zowel qua land van herkomst (van 

ouders), samenlevingsvorm, levensbeschouwing, gezondheid als ook qua waarden en normen. Er komen 

autochtone kinderen én allochtone kinderen; er zijn kinderen met twee ouders en kinderen die met één 

ouder wonen; kinderen die wonen bij twee moeders maar soms ook bij opa en oma. De meeste kinderen 

hebben gezonde ouders, maar soms is er ook sprake van een ernstig ziek familielid of een handicap.  

 

Haarlem Effect wil dat alle peuters en hun ouders/verzorgers, ongeacht hun achtergrond, zich thuis 

voelen bij ons. Hierin hebben we een actieve houding. Bijvoorbeeld door de inrichting en aankleding, 

maar ook in de keuze van speelgoed, posters, muziek en boekjes.  

 

Anderstalige kinderen 
Er zijn kinderen die, als ze op de peuterspeelzaal komen geen Nederlands spreken omdat hun ouders een 

andere moedertaal hebben. Deze kinderen groeien meertalig op. Haarlem Effect gaat ervanuit dat een 

goede beheersing van de moedertaal de basis legt voor het leren van het Nederland. Ouders worden 

gestimuleerd veel met hun kind te praten in de taal die ze goed beheersen. Op de peuterspeelzaal is veel 

aandacht voor de (Nederlandse) taalontwikkeling. Er wordt voorgelezen, gepraat en gezongen.  

De pedagogisch medewerkster praat Nederlands met de kinderen. Soms is het nodig een kind even in de 

eigen taal te woord te staan, bijvoorbeeld als het kind erg verdrietig is. We vragen ouders  dan of ze ons 

bekend willen maken met enkele steekwoorden in hun moedertaal waarmee wij niet alleen het kind 

maar ook de ouders op het gemak kunnen stellen. De kinderen worden gestimuleerd ook samen zoveel 

mogelijk te praten. Het is belangrijk dat de ouders en de pedagogisch medewerksters weten van elkaar 

hoe ze omgaan met de taalontwikkeling van het kind, hierover ideeën uitwisselen en afspraken maken.  

Tot slot 
 

Door deze vijf stappen heeft Haarlem Effect een stapje hoger gezet op de ambitie ladder 

ouderbetrokkenheid. Van ouderbetrokkenheid naar educatief partnerschap. Onze blik in de toekomst is 

gericht op het vormen van een gemeenschap met de ouders. Dit ouderbeleidsplan is een dynamisch plan 

dat door voortschrijdend inzicht,  in gesprekken met ouders en ouderadviesraad en door middel van de 

ouderenquête wordt geëvalueerd en zo mogelijk wordt aangepast aan nieuwe inzichten.    
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Bijlage 1 Ouderanalyse Beertje Bas 
Rozenprieel 

De buurt in vogelvlucht 

Net ten zuiden van het Centrum ligt het Rozenprieel, onderdeel van stadsdeel Zuid-West. Het is een qua 

oppervlak kleine buurt met een hoge bebouwingsgraad. En met 15.000 inwoners per km² tevens de 

dichtstbevolkte buurt van Haarlem. 

Stadsvernieuwing liet zijn sporen na 

De helft van de woningen dateert van vóór 1920, terwijl 40% pas na 1970 tot stand kwam. Dat gebeurde 

veelal door stadsvernieuwing waarbij nieuwbouw verouderde woningen verving. Veel andere huizen 

ondergingen een grondige renovatie. 

De woningvoorraad heeft een gemêleerd karakter: Voor 43% bestaat zij uit eengezinswoningen en 

verder voor een relatief groot deel uit boven- en benedenwoningen. De sociale huursector en de 

koopsector houden elkaar met elk een aandeel van circa 40% in evenwicht.  

Veel jongvolwassenen 

Met een inwonertal van 3.300 is het Rozenprieel een voor Haarlemse begrippen middelgrote buurt. Een 

buurt met verhoudingsgewijs weinig kinderen en jongeren en veel jongvolwassenen (20-44 jaar). In 

totaal 14% van de bewoners is van niet-westerse herkomst, vergelijkbaar met het Haarlemse cijfer maar 

wel duidelijk boven dat van Zuid-West (6%).  

Sociaaleconomisch kan het beter 

Op sociaaleconomisch terrein valt veel winst te boeken. In het Rozenprieel wonen relatief veel 

werkzoekenden, arbeidsongeschikten en bijstandsontvangers.  

De arbeidsparticipatie blijft iets onder die van heel Haarlem. En dat weerspiegelt zich in het 

inkomensniveau. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van een inwoner met het hele jaar inkomen ligt 

11% onder het Haarlems gemiddelde. Voor het aandeel huishoudens met een laag inkomen zit het 

Rozenprieel bij de onderste vijf buurten.  

Optimistische kijk op de buurt 

Bijna iedere bewoner vindt het Rozenprieel een prettige woonbuurt. Ook toont men zich in 2010 

positiever dan gemiddeld over de recente en toekomstige ontwikkeling van de buurt. Vrijwel unanieme 

tevredenheid heerst over het openbaar vervoer in de buurt. De waardering voor de parkeergelegenheid 

in de buurt blijft duidelijk achter bij die in stad en stadsdeel. 

 

Gebied 

Ligging  

Het Rozenprieel grenst in het noorden en oosten aan water. Noordelijk scheidt de Kampersingel de buurt 

van het centrum van Haarlem en aan de oostgrens stroomt het Spaarne. Ten zuiden van het Rozenprieel 



45 

Pedagogisch beleidsplan Haarlem Effect 2018 

bevindt zich de Kleine Hout, net als het Rozenprieel één van de buurten van het stadsdeel Zuid-West. De 

volksbuurt die het Rozenprieel is, geldt in Haarlem-Zuid als een enclave tussen drie van de welvarendste 

buurten van de stad. 

Oppervlakte  

Met een oppervlak van 25 hectare behoort het Rozenprieel tot de tien kleinste buurten van Haarlem. 

Vrijwel het hele oppervlak is bebouwd. In de buurt wonen bijna 15.000 inwoners per km². Drie keer zo 

hoog als in Haarlem en de hoogste bevolkingsdichtheid van alle 40 buurten. 

Bewoners 

Het Rozenprieel telt 3.300 bewoners en is daarmee Haarlemse begrippen middelgroot. 

Leeftijdsopbouw  

Het Rozenprieel oefent veel aantrekkingskracht uit op jongvolwassenen (20-44 jaar), vaak starters op de 

woningmarkt. Van de buurtbewoners valt 43% in deze leeftijdscategorie, in Zuid-West en heel Haarlem 

geldt dat voor zo’n 10% minder. Het aandeel jongeren (0-19 jaar) is juist lager dan in stadsdeel en stad. 

Bijna zes van de tien huishoudens bestaan uit één persoon, een veel groter aandeel dan in heel Haarlem 

(45%). 

Herkomst  

Het percentage niet-westerse allochtonen (13%) wijkt niet af van het stadspercentage, maar is wel ruim 

dubbel zo hoog als in Zuid-West (6%). Inwoners met Turkse roots vormen net als stedelijk de grootste 

groep. 

Honkvastheid  

Bewoners van het Rozenprieel zijn niet zo honkvast. Gemiddeld wonen ze bijna 10 jaar op hetzelfde 

adres, tegen de gemiddelde bewoner van stad en stadsdeel bijna 11 jaar. 

Het veiligheidsgevoel is vergelijkbaar met dat van de gemiddelde Haarlemmer: driekwart voelt zich veilig 

in de woonbuurt. Het aantal aangiften van misdrijven is aan de hoge kant. Diefstal uit auto’s komt 

verhoudingsgewijs vaker voor dan in Haarlem als geheel. 

Wonen 

Stand en ontwikkeling  

Het Rozenprieel is een van origine vrij oude buurt. Zo’n twee van de tien huizen stammen uit de 19e 

eeuw. En bijna een derde uit de eerste twintig jaar van de 20e eeuw. Meer dan 40% van de huizen kwam 

na 1970 tot stand. Veelal door stadsvernieuwing: oude woningen maakten plaats voor moderne 

nieuwbouw. Ook ruimden panden met een andere functie het veld voor wonen. 

Type woningen en verhouding huur/koop  

Ruim 30% van de huizen in het Rozenprieel is een boven- of benedenwoning. In heel Haarlem geldt dat 

voor maar 12% van het woningbestand. Omgekeerd telt het Rozenprieel naar verhouding weinig flats. 

Van de huizen zit 42% in de sociale huursector, een bovengemiddeld groot aandeel. Er zijn iets meer 

koopwoningen, maar hun aandeel is kleiner dan in het totale Haarlemse woningbestand. 
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Gemiddelde woningwaarde  

De gemiddelde woningwaarde bedraagt €214.750. Deze waarde zit 12% onder dat van de stad en 35% 

onder dat in het stadsdeel. 

Bedrijvigheid 

Een kleine 260 vestigingen van bedrijven en instellingen bevinden zich in de buurt, goed voor 660 

arbeidsplaatsen. Door de bank genomen gaat het om vrij kleine vestigingen, met gemiddeld nog geen 

drie arbeidsplaatsen. 

Voorzieningen en Ruimte 

Bijna negen van de tien Rozenprieelbewoners zijn tevreden met het openbaar vervoer in hun buurt. Een 

score boven het gemiddelde dat net onder de 80% stokt. Over de parkeergelegenheid is men duidelijk 

minder goed te spreken: 35% is tevreden, in stad en stadsdeel geldt dit voor grofweg de helft van de 

bevolking. 

Sociale Staat 

Zelfredzaamheid en sociale contacten. 

Drie van de tien bewoners voelen zich door hun gezondheid in meer of mindere mate beperkt in de 

dagelijkse bezigheden. Een even groot aandeel wil graag meer sociale contacten. 

Arbeidsparticipatie en bijstandsgerechtigden 

Van de potentiële beroepsbevolking in het Rozenprieel verricht 73% betaald werk. Een wat minder groot 

deel dan in de hele stad (75%). Hier staat tegenover dat het Rozenprieel naar verhouding veel niet-

werkende werkzoekenden heeft: 5,6%. Ook het aandeel bijstandsontvangers (4,6%) overtreft het 

Haarlems gemiddelde van 2,9% duidelijk. Bijna één op de tien 15-64-jarigen geniet een uitkering wegens 

arbeidsongeschiktheid en ook daarmee scoort het Rozenprieel hoger dan het Haarlems gemiddelde. 

Inkomens  

De relatief lage arbeidsparticipatie werkt door in het inkomensniveau. Een bewoner met 52 weken 

inkomen ontvangt een gemiddeld besteedbaar inkomen van €29.400. Dat is 11% minder dan de 

gemiddelde Haarlemmer en 22% minder dan de doorsnee bewoner van Zuid-West.  

Zo’n 15% van de huishoudens heeft een laag inkomen –tot 105% van het sociaal minimum. Hiermee 

behoort het Rozenprieel tot de buurten met de hoogste percentages lage inkomens. 

Leefbaarheid 

Beeld en Ontwikkeling. 

Een zeer ruime meerderheid van de bewoners, namelijk 94%, vindt het Rozenprieel prettig om te wonen. 

Opvallend positief tonen bewoners zich over de ontwikkeling van hun buurt. Zo vindt meer dan de helft 

dat het Rozenprieel in 2010 vooruitgang heeft geboekt. In stad en stadsdeel bleef dat aandeel op 16% 

steken. De vooruitblik is al net zo optimistisch. Zo verwacht 55% dat het Rozenprieel zich in de toekomst 

gunstig zal ontwikkelen, een dubbel zo hoog percentage als in stadsdeel en stad. 
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Sociale Kwaliteit 

Het kencijfer voor de sociale kwaliteit geeft op basis van vier kenmerken aan hoe bewoners de 

onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van het Rozenprieel beoordeelt de sociale 

kwaliteit met een 5,8, een krappe voldoende.  

Ongeveer 35% van de bewoners heeft zich de voorliggende twaalf maanden ingezet om de buurt te 

verbeteren. Een duidelijk groter aandeel dan in Zuid-West (29%) en Haarlem (26%). 

 

 

 

                       Inkomsten ouders VVE peildatum februari 2017 

                                          (Beertje Bas, Madelief, Oki Doki, het Paradijsje) 

Tarief Gezinsinkomen per maand incl. vak. geld Aantal ouders      

1  €                   -       €         1.951,99  11  
 

2  €      1.952,00     €         2.053,99  2  
 

3  €      2.054,00     €         2.156,99  0  
 

4  €      2.157,00     €         2.258,99  2  
 

5  €      2.259,00     €         2.368,99  1  
 

6  €      2.369,00     €         2.479,99  0  
 

7  €      2.480,00     €         2.589,99  1  
 

8  €      2.590,00     €         2.699,99  0  
 

9  €      2.700,00     €         2.810,99  3  
 

10  €      2.811,00     €         2.920,99  11  
 

11  €      2.921,00     €         3.033,99  1  
 

12  €      3.034,00     €         3.146,99  0  
 

13  €      3.147,00     €         3.259,99  1  
 

14  €      3.260,00     €         3.372,99  0  
 

15  €      3.373,00     €         3.485,99  1  
 

16  €      3.486,00     €         3.599,99  1  
 

17  €      3.600,00     €         3.712,99  0  
 

18  €      3.713,00     €         3.825,99  3  
 

19  €      3.826,00     €         3.948,99  2  
 

20  €      3.949,00     €         4.191,99  2  
 

21  €      4.192,00     €         4.433,99  3  
 

22  €      4.434,00     €         4.675,99  4  
 

23  €      4.676,00     €         4.918,99  2  
 

24  €      4.919,00     €         5.160,99  6  
 

25  €      5.161,00     €         5.402,99  1  
 

26  €      5.403,00     €         5.645,99  4  
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27  €      5.646,00     €         5.887,99  3  
 

28  €      5.888,00     €         6.130,99  3  
 

29  €      6.131,00     €         6.372,99  3  
 

30  €      6.373,00     €         6.614,99  0  
 

31  €      6.615,00     €         6.857,99  4  
 

32  €      6.858,00     €         7.099,99  0  
 

33  €      7.100,00     €         7.341,99  3  
 

34  €      7.342,00     €         7.589,99  2  
 

35  €      7.590,00     €         7.837,99  3  
 

36  €      7.838,00     €         8.085,99  3  
 

37  €      8.086,00     €         8.333,99  3  
 

38  €      8.334,00     €         8.591,99  1  
 

39  €      8.592,00     €         8.830,99  0  
 

40  €      8.831,00     €         9.078,99  0  
 

41  €      9.079,00     €         9.326,99  0  
 

42  €      9.327,00     €         9.574,99  1  
 

43  €      9.575,00     €         9.822,99  2  
 

44  €      9.823,00     €       10.071,99  0  
 

45  €    10.072,00     €       10.319,99  0  
 

46  €    10.320,00     en hoger  11  
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Bijlage 2 Ouderanalyse Okidoki 
De buurt in vogelvlucht 

Klein, dichtbebouwd, dichtbevolkt en een prettig woonklimaat. Die vier kenmerken typeren de 

Leidsebuurt, die grotendeels in de 19e eeuw tot stand kwam. Een buurt in het westen van de stad, 

ingeklemd tussen de Leidsevaart en de spoorbaan Haarlem-Leiden.  

 

Met een omvang van 35 hectare geldt de Leidsebuurt als vrij klein. Dankzij de compacte bebouwing biedt 

de buurt toch woonruimte aan 4.700 mensen. Naar inwonertal is de Leidsebuurt middelgroot. Twee van 

de drie woningen dateren van voor 1900. Pas na 1980 vond weer substantiële woningbouw plaats, 

bijvoorbeeld in plaats van bedrijfspanden. Twee van de drie huizen zijn eengezinswoning en eveneens 

tweederde is koop. Al met al telt de buurt een aanzienlijk groter aandeel eengezinswoningen en 

koopwoningen dan Haarlem. 

 

Veel starters op de woningmarkt 

De Leidsebuurt is aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt. Jongvolwassenen (20-44 jaar) hebben 

dan ook een bovengemiddeld aandeel in de buurtbevolking. De Leidsebuurt vervult voornamelijk een 

woonfunctie, al zorgen 325 doorgaans kleine vestigingen van bedrijven en andere organisaties voor 600 

arbeidsplaatsen. 

 

Gunstige sociaal-economische cijfers 

Sociaal-economisch staat de Leidsebuurt er goed voor. Een hoge arbeidsparticipatie gaat samen met een 

laag percentage werkzoekenden en een naar verhouding spaarzaam beroep op uitkeringen. Het 

inkomenspeil blijft iets achter bij dat in Haarlem. 

 

Fijn wonen, goede perspectieven 

Bijna alle bewoners vinden de Leidsebuurt prettig. Bovendien: optimistisch zijn de verwachtingen over 

hoe de buurt zich in de toekomst zal ontwikkelen. De bevolking beoordeelt het sociaal klimaat in de 

buurt –hoe bewoners met elkaar omgaan- iets gunstiger dan de doorsnee Haarlemmer. Kritiekpunt: de 

parkeergelegenheid, waarover maar een kwart tevreden is. 

 

Een veilig gevoel in een veilige buurt 

Een grote meerderheid (91%) vindt de eigen Leidsebuurt veilig. Een nog gunstiger gevoel dan gemiddeld 

over de hele stad, waar 85% zijn buurt als veilig ervaart. Criminaliteit en overlast spelen dan ook minder 

op dan in stad en stadsdeel. Per 100 inwoners ontving de politie in de periode 2008-2012 niet meer dan 

25 aangiften tegen 41 over heel Haarlem.  

De buurt nader bekeken 

Om in één oogopslag een beeld te krijgen van 'hoe de buurt het doet' op bepaalde belangrijke 

kenmerken, is bijgaande profieltaart ontwikkeld. Van 16 'kernonderwerpen' (afkomstig uit zes 

subthema's) die in dit wijkprofiel aan de orde komen, zijn de buurtscores ten opzichte van het Haarlems 

gemiddelde bepaald. Deze scores zijn vervolgens verdeeld naar een vijftal 'attentieklassen'. In de 

hieronder aangegeven profieltaart is te zien hoe dit voor de Leidsebuurt heeft uitgepakt. Er is voor 

gekozen de buurtscores te classificeren van 'zeer veel' tot 'zeer weinig attentie'. (Zeer) veel 
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attentie kan leiden tot extra beleidsaandacht voor een onderwerp of buurt. De profieltaart kan worden 

gebruikt als signaleringsinstrument.  

Opvallende scores profieltaart 

De totaalscore voor de Leidsebuurt is gemiddeld. Opvallend aan de profieltaart: de lage woningwaarde 

en een hoog percentage eenoudergezinnen ten opzichte van Haarlem als geheel. Op de thema’s 

veiligheid en wonen laat de buurt een gunstiger beeld dan gemiddeld zien. 

Gebied 

Ligging  

De Leidsebuurt ligt aan de westkant van Haarlem en maakt deel uit van het stadsdeel Zuid-West. Aan de 

oostzijde van de buurt bevindt zich het water van de Leidsevaart, met aan de overzijde het Centrum van 

Haarlem. De spoorbaan richting Leiden vormt de westgrens met aan de andere kant van het spoor het 

Houtvaartkwartier. Aan de zuidkant geldt de Westergracht als de scheidslijn met de Leidsevaartbuurt. 

Oppervlakte  

De Leidsebuurt omvat 35 hectare en is daarmee een vrij kleine buurt. Hier staat een zeer hoge 

bevolkingsdichtheid tegenover. Per km² wonen er bijna 14.000 mensen, een veel groter aantal dan in 

stadsdeel en stad (5.195). De Leidsebuurt kenmerkt zich door een intensief bodemgebruik; 92% van het 

oppervlak is bebouwd. Smalle straten, dichte bebouwing en weinig groen zijn de exponenten. 

Bewoners 

Stand  

In de Leidsebuurt wonen bijna 4.700 mensen; hiermee is het een naar inwonertal middelgrote buurt. 

Leeftijdsopbouw  

Meest kenmerkend voor de leeftijdsopbouw van de Leidsebuurt is het grote aandeel jongvolwassenen. 

Zo’n 43% van de bewoners is 20-44 jaar, tegen in Haarlem circa 36%. Het aandeel senioren is duidelijker 

lager dan stedelijk: 11% om 16%.  

De verdeling van huishoudens naar diverse typen is vrijwel conform die in de stad. Zo vormen 

eenpersoonshuishoudens de grootste groep met 46% van het totaal. 

Herkomst  

Ruim 300 bewoners van de Leidsebuurt zijn van niet-westerse herkomst. Hun aandeel in de 

buurtbevolking bedraagt 7%. Dat percentage is half zo groot als in Haarlem. Net als in de stad zijn 

bewoners van Turkse herkomst de grootste niet-westerse groep. 

Honkvastheid  

De honkvastheid in de Leidsebuurt komt overeen met de cijfers voor stadsdeel en stad. 

Wonen 

Stand en ontwikkeling  

In de Leidsebuurt staan bijna 2.300 woningen. Tweederde van de woningvoorraad dateert van voor 

1900. Vanaf ongeveer 1930 tot 1980 trad een bouwwindstilte in. Pas na 1980 vond weer substantiële 

woningbouw plaats: ongeveer 12% van het huidige totaal. Voor een deel door stadsvernieuwing, maar 

ook door woningbouw op locaties die eerst een andere bestemming hadden. 
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Type woningen en verhouding huur/koop  

Circa twee derde van het huizenbestand is eengezinswoning. In Haarlem geldt dit voor iets meer dan de 

helft. De Leidsebuurt bestaat voor ruim twee derde uit koopwoningen. Stedelijk ligt dat aandeel met 

53% een stuk lager. 

Gemiddelde woningwaarde  

De gemiddelde woning in de Leidsebuurt is bijna €214.000 waard. Die taxatie komt overeen met 87% van 

het stedelijk gemiddelde, maar zit op maar 70% van de waarde in Zuid-West. 

Bedrijvigheid 

In de Leidsebuurt zijn 327 bedrijven en instellingen gevestigd, met ruim 600 arbeidsplaatsen. Een 

gemiddelde vestiging telt minder dan 2 arbeidsplaatsen, tegen bijna 6 voor de doorsnee Haarlemse 

onderneming en instelling. De Leidsebuurt is dan ook een typische woonbuurt.  

 

 

Voorzieningen en Ruimte 

Ruim de helft van de bewoners is tevreden over het openbaar vervoer in de buurt. Content met de 

parkeergelegenheid is maar een kwart. Voor beide aspecten geldt dat de tevredenheid in de stad als 

geheel duidelijk hoger uitkomt. 

Sociale Staat 

Zelfredzaamheid en sociale contacten. 

Een kwart van de Leidsebuurters zegt zich door zijn gezondheid af en toe, enigszins of ernstig beperkt te 

voelen in zijn dagelijkse bezigheden. Een bijna even groot percentage heeft naar eigen zeggen 

onvoldoende sociale contacten of wil er meer. 

Arbeidsparticipatie en bijstandsgerechtigden 

De Leidsebuurt scoort op verschillende sociaal-economische kenmerken beter dan Haarlem gemiddeld. 

Zo doet 80% van de potentiële beroepsbevolking betaald werk, tegen driekwart stedelijk. De aandelen 

niet-werkende werkzoekenden, bijstandsontvangers en bewoners met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn alle lager dan in de hele stad. 

Inkomens  

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de bewoners van de Leidsebuurt blijft iets achter bij dat in heel 

Haarlem. Zo liggen de inkomens per persoon met 52 weken inkomen, per inwoner en per huishouden 

onder het stedelijk cijfer. Daarentegen is het aandeel lage inkomens –tot 105% van het sociaal minimum- 

iets kleiner dan het Haarlems gemiddelde: de buurt is hierin een middenmoter. 

Leefbaarheid 

Beeld en Ontwikkeling. 

Bijna alle bewoners -96% van het totaal- vinden het prettig wonen in de Leidsebuurt. Ook in stad en 

stadsdeel overstijgt het aandeel dat zijn buurt als prettig ervaart de 90%. Bewoners van de Leidsebuurt 

kijken per saldo positief terug op de ontwikkeling van hun buurt in 2011. Die zelfde positieve houding 

keert terug als het om de toekomst van de buurt gaat. Ook dan verwachten meer bewoners een gunstige 
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dan een ongunstige ontwikkeling. Leidsebuurters blikken zowel positiever terug als vooruit dan de 

gemiddelde Haarlemmer en bewoner van Zuid-West. 

Sociale Kwaliteit 

Het kencijfer voor de sociale kwaliteit van een buurt geeft op basis van vier kenmerken aan hoe 

bewoners de onderlinge omgang in hun buurt ervaren. De bevolking van de Leidsebuurt beoordeelt het 

sociale klimaat in haar buurt iets gunstiger dan de doorsnee Haarlemmer. Het cijfer komt op een 6,6 uit 

en daarmee hoger dan in Haarlem als geheel (6,2). 

Bijna een kwart van de bewoners heeft zich in 2011 ingezet om de eigen buurt te verbeteren. 

Veiligheid 

Veiligheidsgevoel 

Een grote meerderheid (91%) van de Leidsebuurters vindt de eigen buurt veilig. Daarmee voelen zij zich 

in hun buurt beter op hun gemak dan de gemiddelde stadgenoot. 

Overlast en verloedering 

De drie meest ervaren vormen van overlast in de Leidsebuurt zijn hondenpoep, ‘rommel op straat’ en ‘te 

hard rijden’. Ook over heel Haarlem genomen is dit de top 3 van buurtproblemen. De bevolking van de 

Leidsebuurt ervaart ongeveer net zoveel buurtverloedering als de doorsnee Haarlemmer.  

Het gaat bij verloedering over de ervaren overlast van hondenpoep, rommel op straat, vernieling van 

telefooncellen of bushokjes en bekladding van muren of gebouwen. 

Criminaliteit  

In de Leidsebuurt werden in de periode 2008-2012 bijna 25 aangiften per 100 inwoners gedaan, dat is 

ruim onder het gemiddelde van stadsdeel (30 per 100 inwoners) en stad (41). 

 

Politiek, Overheid en Participatie 

De opkomst bij recente verkiezingen was steeds iets lager dan in de stad. Als winnaar van de Tweede 

Kamerverkiezingen kwam de PvdA uit de bus, gevolgd door VVD en D66. Deze top-3 komt overeen met 

die in heel Haarlem. Verder sloeg de SP in de Leidsebuurt wat beter aan dan in de stad, terwijl voor het 

CDA het omgekeerde geldt. 

 

Bijna één op drie bewoners zet zich in als vrijwilliger en 9% als mantelzorger. Vergeleken met stad en 

stadsdeel zijn beide scores aan de lage kant. Debet hieraan is dat in de Leidsebuurt relatief weinig 

ouderen wonen. 

 

In het kort 

De bebouwingsgraad in de Leidsebuurt is 92,0%. De buurt omvat 1,1% van het Haarlemse oppervlak.  

Het aandeel peuters in de Leidsebuurt ligt op 5,7% en in Haarlem op 5,1%.  

Van alle huishoudens in de Leidsebuurt bestaat 46,0% uit één persoon.  

In Haarlem is 7,4% van de huishoudens een eenoudergezin. In de Leidsebuurt geldt dit voor 8,2%.  
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29,0% van de huishoudens is een huishouden met kinderen.  

Van niet-westerse origine is 6,9% van de Leidsebuurt; in Haarlem als geheel geldt dit voor 14,3%.  

21,2% van de bewoners van de Leidsebuurt is van buitenlandse afkomst.  

49,1% van de inwoners van de Leidsebuurt is in Haarlem geboren.  

54,0% van de inwoners van de Leidsebuurt woont tien jaar of langer in de buurt.  

63,8% van de woningvoorraad in de Leidsebuurt dateert van voor 1900. Het aandeel van Haarlem als 

geheel ligt op 10,4%.  

In de Leidsebuurt staan 2.282 woningen. In heel Haarlem geldt dat voor 3,2% van de huizen.  

In de Leidsebuurt is 24,8% van de woningvoorraad een beneden-of bovenwoning.  

18,1% van de woningvoorraad in de Leidsebuurt bestaat uit sociale huurwoningen.  

De waarde van een gemiddelde woning in de Leidsebuurt komt op €214.066 uit. Dat is 87,4% van het 

stedelijk gemiddelde.  

De Leidsebuurt herbergt 327 vestigingen van bedrijven en instellingen, met 628 arbeidsplaatsen.  

Over de voorzieningen voor ouderen is 36,8% in de Leidsebuurt tevreden. Het stadsgemiddelde ligt op 

45,8%. 

 

 

 

Over de volgende voorzieningen zijn beoordeling scores opgenomen in de Haarlemse buurtmonitor: 

- Onderhoud wegen en fietspaden 

- Fietsvoorzieningen 

- Speelmogelijkheden voor kinderen 

- Winkels 

- Basisonderwijs 

De score op de dimensie publieke ruimte, onderdeel van de landelijke Leefbaarometer, ligt voor de 

Leidsebuurt op 29. Het stadsgemiddelde ligt op 27. 

Bewoners van de Leidsebuurt waarderen hun eigen welzijn met een 6,6. Gemiddeld in Haarlem wordt 

een 6,4 gescoord.  

24,1% van de bewoners van de Leidsebuurt zegt zich door zijn gezondheid af en toe, enigszins of ernstig 

beperkt te voelen in zijn dagelijkse bezigheden.  

In de Leidsebuurt is 80,0% van de 15 t/m 64 jarigen werkzaam.  
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1,6% van de buurtbewoners van 18-64 jaar ontvangt een bijstandsuitkering.  

Een inwoner van de Leidsebuurt met 52 weken inkomen had in 2012 een besteedbaar inkomen van 

gemiddeld 31.600 euro.  

Van de huishoudens in de Leidsebuurt heeft 8,6 een laag inkomen (tot 105% van het sociaal minimum).  

96,0% van de bewoners van de Leidsebuurt vindt zijn buurt (zeer) prettig om te wonen.  

De bevolking van de Leidsebuurt beoordeelt het sociale klimaat in zijn buurt met 6,6.  

Het percentage in de Leidsebuurt dat zich veilig voelt in de eigen woonbuurt ligt op 90,5% en in het 

stadsdeel op 92,1%.  

67,2% van de bewoners van de Leidsebuurt sport regelmatig. 

                       Inkomsten ouders VVE peildatum februari 2017 
                                          (Beertje Bas, Madelief, Oki Doki, het Paradijsje) 

Tarief Gezinsinkomen per maand incl. vak. geld Aantal ouders      

1  €                   -       €         1.951,99  11  
 

2  €      1.952,00     €         2.053,99  2  
 

3  €      2.054,00     €         2.156,99  0  
 

4  €      2.157,00     €         2.258,99  2  
 

5  €      2.259,00     €         2.368,99  1  
 

6  €      2.369,00     €         2.479,99  0  
 

7  €      2.480,00     €         2.589,99  1  
 

8  €      2.590,00     €         2.699,99  0  
 

9  €      2.700,00     €         2.810,99  3  
 

10  €      2.811,00     €         2.920,99  11  
 

11  €      2.921,00     €         3.033,99  1  
 

12  €      3.034,00     €         3.146,99  0  
 

13  €      3.147,00     €         3.259,99  1  
 

14  €      3.260,00     €         3.372,99  0  
 

15  €      3.373,00     €         3.485,99  1  
 

16  €      3.486,00     €         3.599,99  1  
 

17  €      3.600,00     €         3.712,99  0  
 

18  €      3.713,00     €         3.825,99  3  
 

19  €      3.826,00     €         3.948,99  2  
 

20  €      3.949,00     €         4.191,99  2  
 

21  €      4.192,00     €         4.433,99  3  
 

22  €      4.434,00     €         4.675,99  4  
 

23  €      4.676,00     €         4.918,99  2  
 

24  €      4.919,00     €         5.160,99  6  
 

25  €      5.161,00     €         5.402,99  1  
 

26  €      5.403,00     €         5.645,99  4  
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27  €      5.646,00     €         5.887,99  3  
 

28  €      5.888,00     €         6.130,99  3  
 

29  €      6.131,00     €         6.372,99  3  
 

30  €      6.373,00     €         6.614,99  0  
 

31  €      6.615,00     €         6.857,99  4  
 

32  €      6.858,00     €         7.099,99  0  
 

33  €      7.100,00     €         7.341,99  3  
 

34  €      7.342,00     €         7.589,99  2  
 

35  €      7.590,00     €         7.837,99  3  
 

36  €      7.838,00     €         8.085,99  3  
 

37  €      8.086,00     €         8.333,99  3  
 

38  €      8.334,00     €         8.591,99  1  
 

39  €      8.592,00     €         8.830,99  0  
 

40  €      8.831,00     €         9.078,99  0  
 

41  €      9.079,00     €         9.326,99  0  
 

42  €      9.327,00     €         9.574,99  1  
 

43  €      9.575,00     €         9.822,99  2  
 

44  €      9.823,00     €       10.071,99  0  
 

45  €    10.072,00     €       10.319,99  0  
 

46  €    10.320,00     en hoger  11  
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Bijlage 3 Ouderanalyse Madelief 
De buurt in vogelvlucht 

De Leidsevaartbuurt is een langgerekte buurt (in noord-zuid richting) in het stadsdeel Zuid-West. 

Ingeklemd tussen de spoorbaan Haarlem-Leiden en het water van de Leidsevaart is het een buurt met 

twee componenten. Aan de ene kant de typische woonbuurt met vooral eengezinswoningen, met 

daarnaast een klein bedrijventerrein en de nabije Autoboulevard. 

 

Belangrijk voor de totstandkoming van de Leidsevaartbuurt waren de jaren ’20 van de vorige eeuw. Iets 

meer dan de helft van de huizen stamt uit deze periode. Eengezinswoningen -driekwart van de 

woningvoorraad- voeren de boventoon. Iets meer dan de helft is koopwoning. De gemiddelde 

woningwaarde is 4% lager dan in heel Haarlem. 

In de Leidsevaartbuurt wonen 2.900 mensen. De leeftijdsopbouw komt in grote lijnen overeen met die in 

de stad. Wel verschillend: de herkomst van de bevolking. Van niet-westerse origine is 5%; aanzienlijk 

lager dan stedelijk (14%).  

 

Bedrijvige buurt 

Met een oppervlak van 61 ha. is de Leidsevaartbuurt middelgroot. De bebouwingsgraad van 82% ligt 

boven die in Haarlem (60%). Kleiner dan stedelijk echter is de bevolkingsdichtheid. Dat komt door de 

aanwezigheid van andere functies. In de Leidsevaartbuurt bevinden zich ruim 250 vestigingen van 

bedrijven en andere organisaties, goed voor 1.600 arbeidsplaatsen. Rond de Stephensonstraat ligt een 

bedrijventerrein en de naburige Eysinkweg biedt plaats aan diverse autodealers. 

 

Wisselend sociaaleconomisch beeld 

In sociaaleconomisch opzicht varieert het beeld. Zo is de arbeidsparticipatie iets hoger dan stedelijk en 

komen de aandelen werkzoekenden en bijstandontvangers wat lager uit. Net boven het Haarlems 

gemiddelde zit het percentage bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het inkomenspeil ligt 

weer iets onder dat van heel Haarlem. Wel kleiner dan stedelijk: het aandeel huishoudens met een laag 

inkomen. 

Het aantal aangiften van criminaliteit en overlast zat in de periode 2008-2012 met 29 per 100 inwoners 

duidelijk onder het Haarlems gemiddelde (41 per 100 inwoners).  

De buurt nader bekeken 

Om in één oogopslag een beeld te krijgen van 'hoe de buurt het doet' op bepaalde belangrijke 

kenmerken, is bijgaande profieltaart ontwikkeld. Van 16 'kernonderwerpen' (afkomstig uit zes 

subthema's) die in dit wijkprofiel aan de orde komen, zijn de buurtscores ten opzichte van het Haarlems 

gemiddelde bepaald. Deze scores zijn vervolgens verdeeld naar een vijftal 'attentieklassen'. In de 

hieronder aangegeven profieltaart is te zien hoe dit voor de Leidsevaartbuurt heeft uitgepakt. Er is voor 

gekozen de buurtscores te classificeren van 'zeer veel' tot 'zeer weinig attentie'. (Zeer) veel 

attentie kan leiden tot extra beleidsaandacht voor een onderwerp of buurt. De profieltaart kan worden 

gebruikt als signaleringsinstrument.  

 

Opvallende scores profieltaart 
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De Leidsevaartbuurt behoeft gemiddelde attentie. Thema’s die volgens de profieltaart veel attentie 

nodig hebben zijn ‘Bewoners’ en ‘Ruimte’. ‘Bewoners’ vanwege de vrij grote aandelen 75+-ers en 

eenoudergezinnen. Het thema ‘ruimte’ vergt veel aandacht vanwege de lage scores op de dimensies 

publieke ruimte en voorzieningen van de landelijke Leefbaarometer. 

Een onderwerp binnen het thema ‘Arbeidsparticipatie’ dat lager scoort dan gemiddeld is het percentage 

bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat komt iets boven het stedelijk gemiddelde uit. 

Weinig extra aandacht is nodig voor het thema 'Veiligheid‘. 

Gebied 

Ligging  

De Leidsevaartbuurt is een langgerekte buurt, van Noord naar Zuid, in het stadsdeel Zuid-West. Aan de 

oostkant vormt het water van de Leidsevaart de grens met de Koninginnebuurt. Noordelijk bevindt zich 

de Leidsebuurt. Grens hier is de Westergracht. 

Zuidelijk ligt de gemeente Heemstede. Tussen deze gemeente en de Leidsevaartbuurt door loopt de 

Westelijk Randweg. Westelijk van de buurt ligt de spoorbaan Haarlem-Leiden 

Oppervlakte  

Met bijna 61 hectare is de Leidsevaartbuurt een middenmoter in de buurtrangschikking naar 

oppervlakte. De bevolkingsdichtheid ligt met ruim 4.800 inwoners per km² onder het gemiddelde van de 

stad (5.195 inwoners per km²). Zo’n 82% van het oppervlak is bebouwd, een hogere bebouwingsgraad 

dan de 60% in heel Haarlem. 

Bewoners 

Stand  

In de Leidsevaartbuurt wonen 2.900 mensen; de buurt behoort hiermee tot de middengroep van de 

veertig Haarlemse buurten. 

Leeftijdsopbouw  

De leeftijdsopbouw komt in grote lijnen overeen met die voor heel Haarlem. Net als stedelijk vormen 

inwoners van 20-44 jaar met een aandeel van 34% in het totaal de grootste bevolkingsgroep, gevolgd 

door mensen van middelbare leeftijd (45-64 jaar). Ook in de verdeling naar type huishouden verschilt de 

bevolking van de Leidsevaartbuurt nauwelijks met die van de hele stad. 

Herkomst  

Relatief weinig buurtbewoners zijn van niet-westerse origine 5% tegen in Haarlem 14%. 

Honkvastheid  

De bewoners tonen zich bovengemiddeld honkvast. Zo woont men in de Leidsevaartbuurt 13,5 jaar op 

één adres, terwijl dit gemiddeld in Haarlem 11 jaar is. 

Wonen 

Stand en ontwikkeling  

Ruim de helft van de woningvoorraad, namelijk 53%, dateert uit de jaren '30 van de 20e eeuw. Drie 

andere perioden leverden eveneens een stevige bijdrage: 1900-1919 (12% van het totaal), 1930-1939 

(14%) en 1940-1959 (10%). 
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Type woningen en verhouding huur/koop  

De Leidsevaartbuurt bestaat grotendeels uit eengezinswoningen. Dat aandeel (76%) is veel groter dan op 

stadsniveau (51%). Zo’n 56% van de woningvoorraad is koopwoning; een iets groter aandeel dan in 

Haarlem (53%). 

Gemiddelde woningwaarde  

De gemiddelde woningwaarde ligt in de Leidsevaartbuurt met bijna €236.000 zo’n 4% onder die in heel 

Haarlem (€245.000). 

Bedrijvigheid 

De werkgelegenheid in de Leidsevaartbuurt bestaat uit 1.630 arbeidsplaatsen, verdeeld over ruim 250 

vestigingen van bedrijven en instellingen. In een gemiddelde vestiging werken ruim zes personen, iets 

meer dan in de doorsnee vestiging in Haarlem. In en rond de Stephensonstraat ligt een klein 

bedrijventerrein, met een grote Vomar-supermarkt. Langs de Eysinkweg, maar ook zuidelijker in de buurt 

bevinden zich verschillende autodealers. 

Sociale Staat 

Arbeidsparticipatie en bijstandsgerechtigden 

Van de bewoners van 15-64 jaar verricht 77% betaald werk. Dat is een iets groter aandeel dan in heel 

Haarlem (75%). Overige sociale indicatoren vertonen een wisselend beeld. Zo ligt het aandeel 

arbeidsongeschikten boven het stedelijk cijfer (9,7% tegen 8,4%). Maar telt de buurt verhoudingsgewijs 

minder niet-werkende werkzoekenden en bijstandontvangers. 

Inkomens  

Het inkomenspeil ligt iets onder dat in heel Haarlem. Een Leidsevaartbuurtbewoner met 52 weken 

inkomen ontving in 2011 gemiddeld €31.500 tegen de doorsnee Haarlemmer €32.900 en daarmee zo’n 

4% minder. Ook per inwoner en per huishouden blijft het inkomen iets achter bij het stedelijk 

gemiddelde.  

Van alle huishoudens heeft 8,6% een laag inkomen -tot 105% van het sociaal minimum- . Ruim 9% van de 

Haarlemse huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen. 

Veiligheid 

Criminaliteit  

In de Leidsevaartbuurt doet men verhoudingsgewijs duidelijk minder vaak aangifte dan in heel Haarlem. 

Werden in de Leidsevaartbuurt in de periode 2008-2012 29 aangiften gedaan per 100 inwoners, in 

Haarlem lag dat aandeel op 41. De kleinere aantallen aangiften gelden voor het gros van de soorten 

delicten en overlast. 

Politiek, Overheid en Participatie 

De opkomst bij recente verkiezingen in de Leidsevaartbuurt overtreft de percentages in heel Haarlem. Bij 

de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bracht 87% van de kiezers zijn stem uit, tegen 76% stedelijk. De 

uitslag kwam in grote lijnen overeen met die in Haarlem: de PvdA als winnaar, met de VVD en D66 als 

nummers twee en drie. De PVV heeft duidelijk minder aanhang dan plaatselijk. 

In het kort 
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De bebouwingsgraad in de Leidsevaartbuurt is 82,0%. De buurt omvat 1,9% van het Haarlemse 

oppervlak. Het aandeel peuters in de Leidsevaartbuurt ligt op 5,6% en in Haarlem op 5,1%. Van alle 

huishoudens in de Leidsevaartbuurt bestaat 45,0% uit één persoon. 31,0% van de huishoudens is een 

huishouden met kinderen. In Haarlem is 7,4% van de huishoudens een eenoudergezin. In de 

Leidsevaartbuurt geldt dit voor 8,7%. 

Van niet-westerse origine is 4,8% van de Leidsevaartbuurt; in Haarlem als geheel geldt dit voor 14,3%. 

16,0% van de bewoners van de Leidsevaartbuurt is van buitenlandse afkomst. 

54,3% van de inwoners van de Leidsevaartbuurt is in Haarlem geboren. 

5,0% van de woningvoorraad in de Leidsevaartbuurt dateert van voor 1900. Het aandeel van Haarlem als 

geheel ligt op 10,4%. 

In de Leidsevaartbuurt staan 1.446 woningen. In heel Haarlem geldt dat voor 2,0% van de huizen. 

In de Leidsevaartbuurt is 10,1% van de woningvoorraad een beneden-of bovenwoning. 

32,0% van de woningvoorraad in de Leidsevaartbuurt bestaat uit sociale huurwoningen. 

De waarde van een gemiddelde woning in de Leidsevaartbuurt komt op €235.848 uit. Dat is 96,2% van 

het stedelijk gemiddelde. 

De Leidsevaartbuurt herbergt 256 vestigingen van bedrijven en instellingen, met 1.634 arbeidsplaatsen. 

De score op de dimensie publieke ruimte, onderdeel van de landelijke Leefbaarometer, ligt voor de 

Leidsevaartbuurt op 17. Het stadsgemiddelde ligt op 27. 

In de Leidsevaartbuurt is 77,0% van de 15 t/m 64 jarigen werkzaam. 2,1% van de buurtbewoners van 18-

64 jaar ontvangt een bijstandsuitkering.  

Een inwoner van de Leidsevaartbuurt met 52 weken inkomen had in 2012 een besteedbaar inkomen van 

gemiddeld 31.500 euro. 

Van de huishoudens in de Leidsevaartbuurt heeft 8,6 een laag inkomen (tot 105% van het sociaal 

minimum). 

  

                       Inkomsten ouders VVE peildatum februari 2017 

                                          (Beertje Bas, Madelief, Oki Doki, het Paradijsje) 

Tarief Gezinsinkomen per maand incl. vak. geld Aantal ouders 
   

1  €                   -       €         1.951,99  11  

2  €      1.952,00     €         2.053,99  2  

3  €      2.054,00     €         2.156,99  0  

4  €      2.157,00     €         2.258,99  2  

5  €      2.259,00     €         2.368,99  1  

6  €      2.369,00     €         2.479,99  0  

7  €      2.480,00     €         2.589,99  1  

8  €      2.590,00     €         2.699,99  0  
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9  €      2.700,00     €         2.810,99  3  

10  €      2.811,00     €         2.920,99  11  

11  €      2.921,00     €         3.033,99  1  

12  €      3.034,00     €         3.146,99  0  

13  €      3.147,00     €         3.259,99  1  

14  €      3.260,00     €         3.372,99  0  

15  €      3.373,00     €         3.485,99  1  

16  €      3.486,00     €         3.599,99  1  

17  €      3.600,00     €         3.712,99  0  

18  €      3.713,00     €         3.825,99  3  

19  €      3.826,00     €         3.948,99  2  

20  €      3.949,00     €         4.191,99  2  

21  €      4.192,00     €         4.433,99  3  

22  €      4.434,00     €         4.675,99  4  

23  €      4.676,00     €         4.918,99  2  

24  €      4.919,00     €         5.160,99  6  

25  €      5.161,00     €         5.402,99  1  

26  €      5.403,00     €         5.645,99  4  

27  €      5.646,00     €         5.887,99  3  

28  €      5.888,00     €         6.130,99  3  

29  €      6.131,00     €         6.372,99  3  

30  €      6.373,00     €         6.614,99  0  

31  €      6.615,00     €         6.857,99  4  

32  €      6.858,00     €         7.099,99  0  

33  €      7.100,00     €         7.341,99  3  

34  €      7.342,00     €         7.589,99  2  

35  €      7.590,00     €         7.837,99  3  

36  €      7.838,00     €         8.085,99  3  

37  €      8.086,00     €         8.333,99  3  

38  €      8.334,00     €         8.591,99  1  

39  €      8.592,00     €         8.830,99  0  

40  €      8.831,00     €         9.078,99  0  

41  €      9.079,00     €         9.326,99  0  

42  €      9.327,00     €         9.574,99  1  

43  €      9.575,00     €         9.822,99  2  

44  €      9.823,00     €       10.071,99  0  

45  €    10.072,00     €       10.319,99  0  

46  €    10.320,00     en hoger  11  
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Bijlage 4 Ouderanalyse Paradijsje  
De buurt in vogelvlucht 

Het Centrum is met bijna 8.800 bewoners de op één na grootste buurt van de stad. Met zijn vele 

monumenten, winkels, culturele instellingen, evenementen en horeca vormt het Centrum van Haarlem 

een belangrijke toeristische trekpleister. De buurt Centrum is onderdeel van het gelijknamige stadsdeel. 

Illustratief voor de monumentale uitstraling is dat bijna zes van de tien huizen voor 1900 tot stand 

kwamen. Nieuwbouw vond eveneens plaats. Zo dateren twee van de tien huizen van na 1980. 

Bijvoorbeeld huizen die panden met een andere functie vervingen. Het woningbestand telt relatief veel 

huizen die in kamers en etages worden verhuurd. Mede hierdoor zitten vier van de tien woningen in de 

particuliere verhuur; een meer dan dubbel zo groot aandeel als in heel Haarlem. Het percentage 

koopwoningen ligt iets onder het Haarlems gemiddelde. 

De Centrumbevolking telt naar verhouding veel jongvolwassenen en weinig 65+-ers. Bijna zes van de tien 

Centrumbewoners zijn alleenstaand; alleen in de Stationsbuurt bestaat een nog groter deel van de 

huishoudens uit één persoon. Centrumbewoners wonen duidelijk korter in hun buurt dan de doorsnee 

Haarlemmer. 

Het Centrum levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Zo’n 1.900 bedrijven en 

instellingen zorgen voor 10.000 arbeidsplaatsen, onder meer bij winkels, horeca, culturele instellingen, 

maar ook bij de rechtbank en de gemeente. 

Sociaal-economisch wisselt het beeld. De arbeidsparticipatie komt wat hoger uit dan stedelijk. In het 

Centrum wonen vrij weinig arbeidsongeschikten, terwijl de werkloosheid en het beroep op de bijstand 

wat groter zijn dan stedelijk. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van een persoon met het hele jaar 

inkomen, ligt in het Centrum 14% boven stadsniveau. Tegelijk moeten bovengemiddeld veel 

huishoudens rondkomen van een laag inkomen.  

Het Centrum herbergt diverse voorzieningen die veel publiek op de been brengen. Dit verklaart het grote 

aantal aangiften van overlast en criminaliteit. In de periode 2008-2012 vonden vanuit het Centrum 134 

aangiften per 100 inwoners plaats (Haarlem: 41 per 100 inwoners).  

De buurt nader bekeken 

Opvallende scores profieltaart 

Het Centrum telt zowel thema’s die weinig (extra) attentie behoeven als thema’s die een gemiddelde of 

veel attentie verdienen. Dat laatste geldt voor de arbeidsparticipatie –door een groot aandeel niet-

werkende werkzoekenden en bijstandsontvangers- en voor het thema veiligheid. Gezien de vele functies 

van het Centrum is het logisch dat er meer aangiften plaatsvinden dan in een doorsnee woonbuurt. Qua 

woninginbraken ligt het buurtgemiddelde echter onder dat van Haarlem. Voor aangiften van lichamelijke 

integriteit, waaronder bedreiging en mishandeling, komt het Centrum uit op zo’n 17 aangiften per 100 

inwoners in de periode 2007-2011 tegenover 4,5 voor heel Haarlem. 

Op de dimensies publieke ruimte en voorzieningen van de landelijke Leefbaarometer scoort de buurt in 

de hoogste regionen. Eveneens weinig attentie is nodig voor het thema bewoners. Al met al rolt er voor 

het Centrum als totaal een gemiddelde score uit. 
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Gebied 

Ligging  

De buurt Centrum is onderdeel van het gelijknamige stadsdeel. Andere buurten in dit stadsdeel: de 

Stationsbuurt en de Spaarnwouderbuurt. Water omgeeft het Centrum. Zo vormt de Nieuwe Gracht in 

het noorden de grens met de Stationsbuurt en is de rivier het Spaarne de oostelijke scheidslijn met de 

Spaarnwouderbuurt. Het Centrum telt vele monumenten en draagt sterk bij aan de monumentale 

uitstraling van Haarlem. 

Oppervlakte  

Met een oppervlak van bijna 90 hectare behoort het Centrum tot de grootste buurten van Haarlem. 

Zowel de bebouwingsgraad (93%) als de bevolkingsdichtheid komt ver boven die in de hele stad uit. Met 

ruim 10.000 inwoners per km² is de bevolkingsdichtheid twee keer zo hoog als het Haarlems gemiddelde 

(5.195 inwoners per km². 

Het Centrum telt bijna 8.800 bewoners en is daarmee de op één na grootste buurt in Haarlem qua 

inwonertal. Alleen Europawijk in Schalkwijk telt meer inwoners. 

Leeftijdsopbouw  

Bijna de helft van de Centrumbewoners valt in de leeftijdsgroep van 20-44 jaar, tegenover 36% in heel 

Haarlem. In geen enkele buurt wonen meer jongvolwassenen. Het Centrum heeft daarentegen een zeer 

klein aandeel jongeren (< 20 jaar). Ook laag: het percentage 65+-ers. Gezien de leeftijdsopbouw wekt het 

geen verwondering dat het Centrum verhoudingsgewijs veel alleenstaanden herbergt: 61% tegen 45% in 

heel Haarlem. 

Herkomst  

Een kleine 8% van de Centrumbewoners is van niet-westerse herkomst. Dat is minder dan het stedelijk 

gemiddelde van 14%. Anders dan in Haarlem vormen Surinamers de grootste groep. 

Honkvastheid  

De honkvastheid van de bewoners is lager dan in Haarlem. Zo wonen ze gemiddeld 7,7 jaar op hetzelfde 

adres, terwijl dit voor Haarlem als geheel op bijna 11 jaar ligt. 

Stand en ontwikkeling  

Oude woningen van voor 1900 domineren het Centrum. Zij zijn goed voor bijna 60% van de 

woningvoorraad. Verder kwam 11% van de huizen in de eerste twee decennia van de vorige eeuw tot 

stand. Nieuwbouw vindt ook plaats: twee van de tien woningen dateren van de laatste dertig jaar. Deze 

huizen verschenen vooral op locaties die eerst een andere functie vervulden. Zoals op de plaats van de 

oude brandweerkazerne. 

Type woningen en verhouding huur/koop  

In het Centrum staan naar verhouding weinig eengezinswoningen en flats. Bijna drie van de tien huizen 

vallen in de categorie ’overige woningen’. In het Centrum zijn dan ook veel kamer- en etagebewoners te 

vinden. Dit vertaalt zich ook in de grote omvang van de particuliere huursector. Bijna vier van de tien 
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woningen vallen in deze categorie; een meer dan dubbel zo groot aandeel als in heel Haarlem. Het 

aandeel koopwoningen ligt iets onder het stadsgemiddelde van 53%. 

Gemiddelde woningwaarde  

De gemiddelde woningwaarde zit met €263.000 ruim boven die van Haarlem (€245.000). In de 

rangschikking van Haarlemse buurten naar woningwaarde neemt het Centrum een middenpositie in. 

Bedrijvigheid 

In het Centrum is veel werkgelegenheid te vinden: 1.900 vestigingen van bedrijven en instellingen en 

10.000 arbeidsplaatsen. Of anders gezegd 15% van de arbeidsplaatsen in Haarlem. In het Centrum 

bevinden zich veel winkels, horeca, culturele instellingen en ook de rechtbank en vestigingen van de 

gemeente Haarlem. 

Sociale Staat 

Arbeidsparticipatie en bijstandsgerechtigden 

Werkzaam is 77% van de inwoners van 15-64 jaar; een iets groter aandeel dan in heel Haarlem. Het 

percentage arbeidsongeschikten is lager dan stedelijk, andersom is het bij het percentages 

bijstandontvangers en werkzoekenden, die zijn in het Centrum nipt hoger. 

Inkomens  

Op persoonsniveau steken de inkomens positief af tegenover die in heel Haarlem. Een Centrumbewoner 

met 52 weken inkomen had in 2011 een gemiddeld besteedbaar inkomen van € 37.400, de gemiddelde 

Haarlemmer van € 32.900. Het aandeel lage inkomens -tot 105% van het sociaal minimum- is met 11,2% 

wel hoger dan in Haarlem. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden ligt 2% onder het 

Haarlems peil. 

Veiligheid 

Criminaliteit  

Logischerwijs worden in het Centrum met zijn uitgaansgebied en vele winkels relatief veel aangiften 

gedaan. In de periode 2008-2012 waren dat er ruim 11.000: 134 per 100 inwoners, tegen 41 in heel 

Haarlem. Uitschieters naar boven in het Centrum zijn onder meer: diefstal van brommer of fiets, 

winkeldiefstal, mishandeling, diefstal uit auto’s en vernielingen. 

Politiek, Overheid en Participatie 

Centrumbewoners zijn trouwe stembusgangers. Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kwam 

de opkomst hoger uit dan in Haarlem. De top-3 verschilde niet met die van de hele stad: PvdA, VVD en 

D66. 

 

De bebouwingsgraad in het Centrum is 93,0%. De buurt omvat 2,8% van het Haarlemse oppervlak. 

Het aandeel peuters in het Centrum ligt op 3,7% en in Haarlem op 5,1%. 

Van alle huishoudens in de Centrum bestaat 61,0% uit één persoon. 
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In Haarlem is 7,4% van de huishoudens een eenoudergezin.  

In het Centrum geldt dit voor 4,3%. 

Van niet-westerse origine is 7,9% van het Centrum; in Haarlem als geheel geldt dit voor 14,3%. 

34,1% van de inwoners van het Centrum is in Haarlem geboren 

57,6% van de woningvoorraad in het Centrum dateert van voor 1900.  

Het aandeel van Haarlem als geheel ligt op 10,4%. 

In het Centrum staan 5.113 woningen. In heel Haarlem geldt dat voor 7,1% van de huizen. 

In het Centrum is 27,0% van de woningvoorraad een beneden-of bovenwoning. 

12,8% van de woningvoorraad in het Centrum bestaat uit sociale huurwoningen. 

De waarde van een gemiddelde woning in het Centrum komt op €263.478 uit. Dat is 107,5% van het 

stedelijk gemiddelde. 

Het Centrum herbergt 1.877 vestigingen van bedrijven en instellingen, met 10.000 arbeidsplaatsen. 

In het Centrum is 77,0% van de 15 t/m 64 jarigen werkzaam.  

3,2% van de buurtbewoners van 18-64 jaar ontvangt een bijstandsuitkering. 

Een inwoner van het Centrum met 52 weken inkomen had in 2012 een besteedbaar inkomen van 

gemiddeld 37.400 euro. 

Van de huishoudens in het Centrum heeft 11,2 een laag inkomen (tot 105% van het sociaal minimum). 

 

                       Inkomsten ouders VVE peildatum februari 2017 
                                          (Beertje Bas, Madelief, Oki Doki, het Paradijsje) 

Tarief Gezinsinkomen per maand incl. vak. geld Aantal ouders 
   

1  €                   -       €         1.951,99  11  

2  €      1.952,00     €         2.053,99  2  

3  €      2.054,00     €         2.156,99  0  

4  €      2.157,00     €         2.258,99  2  

5  €      2.259,00     €         2.368,99  1  

6  €      2.369,00     €         2.479,99  0  

7  €      2.480,00     €         2.589,99  1  

8  €      2.590,00     €         2.699,99  0  

9  €      2.700,00     €         2.810,99  3  

10  €      2.811,00     €         2.920,99  11  

11  €      2.921,00     €         3.033,99  1  

12  €      3.034,00     €         3.146,99  0  

13  €      3.147,00     €         3.259,99  1  
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14  €      3.260,00     €         3.372,99  0  

15  €      3.373,00     €         3.485,99  1  

16  €      3.486,00     €         3.599,99  1  

17  €      3.600,00     €         3.712,99  0  

18  €      3.713,00     €         3.825,99  3  

19  €      3.826,00     €         3.948,99  2  

20  €      3.949,00     €         4.191,99  2  

21  €      4.192,00     €         4.433,99  3  

22  €      4.434,00     €         4.675,99  4  

23  €      4.676,00     €         4.918,99  2  

24  €      4.919,00     €         5.160,99  6  

25  €      5.161,00     €         5.402,99  1  

26  €      5.403,00     €         5.645,99  4  

27  €      5.646,00     €         5.887,99  3  

28  €      5.888,00     €         6.130,99  3  

29  €      6.131,00     €         6.372,99  3  

30  €      6.373,00     €         6.614,99  0  

31  €      6.615,00     €         6.857,99  4  

32  €      6.858,00     €         7.099,99  0  

33  €      7.100,00     €         7.341,99  3  

34  €      7.342,00     €         7.589,99  2  

35  €      7.590,00     €         7.837,99  3  

36  €      7.838,00     €         8.085,99  3  

37  €      8.086,00     €         8.333,99  3  

38  €      8.334,00     €         8.591,99  1  

39  €      8.592,00     €         8.830,99  0  

40  €      8.831,00     €         9.078,99  0  

41  €      9.079,00     €         9.326,99  0  

42  €      9.327,00     €         9.574,99  1  

43  €      9.575,00     €         9.822,99  2  

44  €      9.823,00     €       10.071,99  0  

45  €    10.072,00     €       10.319,99  0  

46  €    10.320,00     en hoger  11  
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Bijlage 4 Oudercommissie regelement  
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 Inleiding  

Haarlem Effect  vindt het belangrijk dat ouders gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren als het gaat 

over hun kinderen op de peuterspeelzaal. Hiervoor heeft zij een ouderadviesraad ingesteld per april 

2015 die sindsdien de manager Peuterspeelzalen adviseert in kader van diverse beleidszaken.  

Per 1-1-2017 is in kader van de ‘Harmonisatie peuterspeelzalen’ in de Wet Kinderopvang vastgelegd  dat 

er per locatie  voor peuterspeelzaal  (met meer dan 50 kinderen)  zo mogelijk een oudercommissie moet 

worden ingesteld en dat deze oudercommissie gebruik kan maken van het reglement oudercommissie 

èn desgewenst een eigen ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’  kan vast te stellen.  

Voor u ligt het reglement oudercommissie.  Deze bevat de wettelijke eisen die vanuit de ‘Wet 

kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ aan het vormen en vaststellen van 

oudercommissies wordt gesteld.  

De Oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Deze specifieke werkwijze kan worden vastgelegd in 

een eigen huishoudelijk reglement. Op de site van Boink kan hiervan een voorbeeld worden gevonden  

Voor onze locaties die geen oudercommissie hebben neemt de ouderadviesraad de rol van de 

oudercommissie op zich en kan daar waar oudercommissie wordt geschreven ook ouderadviesraad 

worden gelezen. 

1. Doelstelling 

De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid  en 

uitvoering van de peuterspeelzaal ten einde de kwaliteit van de peuterspeelzaal te waarborgen 

of te verbeteren.  

 

2. Algemene procedure 

a) De organisatie stelt zo mogelijk  voor elke peuterspeelzaal een oudercommissie aan die tot taak 

heeft haar te adviseren over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang ( Wk art 

1.58 lid 1)  

b) Als er niet voldoende leden zijn voor het instellen van een oudercommissie neemt de 

ouderadviesraad de rol van de oudercommissie over om het management te adviseren.  

c) Alle ouders worden  door de organisatie actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de 

oudercommissie. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.  

d) De leden van de oudercommissie worden gekozen uit degenen wiens kinderen de 

peuterspeelzaal bezoeken. ( Wk art 158 lid 2 )  

e) De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze ( Wk art 1. 58 lid 4)  

f) De oudercommissie beslist per meerderheid van stemmen ( Wk art 159 lid 4) 

g) De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.  

h) Elke oudercommissie draagt er zorg voor dat 1 van hun leden aansluit bij de overkoepelende 

Ouderadviesraad.  In deze adviesraad wordt informatie betreft de ontwikkelingen binnen 

Haarlem Effect en de peuterspeelzalen gedeeld met de aanwezige leden.  Ook worden advies en 

instemmingsaanvragen besproken in de ouderadviesraad, voor locaties die geen 

oudercommissie hebben, geeft de ouderadviesraad haar advies.  
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3. Lidmaatschap Oudercommissie 

a) Elke ouder wiens kind de peuterspeelzaal bezoekt, kan lid worden van de oudercommissie. Bij 

intake op de peuterspeelzaal zullen de ouders hierover geïnformeerd worden.  

b) Benoeming geschiedt voor de periode waarin hun kind(eren) op de peuterspeelzaal zitten. Het 

lidmaatschap van de oudercommissie eindigt wanneer de ouder geen kind meer heeft dat 

gebruik maakt van de peuterspeelzaal.  

 

4. Adviesrecht oudercommissie  

De organisatie stelt de oudercommissie in staat advies uit te brengen betreft voorgenomen 

besluiten inzake: 

o Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied 

van opvoeding, veiligheid en gezondheid ( Wk art 160 lid 1b)  

o Openingstijden ( Wk art 160 lid 1c)  

o het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de 

kinderen, waaronder het aanbieden van Voorschools Educatie (Wk art 160 lid 1d. )  

o Vaststelling of wijziging van de een regeling inzake de behandeling van klachten en het 

aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten ( Wk art 

1.60 lid 1e )  

o Wijziging van prijs van de kinderopvang ( Wk art 1.60 lid 1f )  

De oudercommissie/ouderadviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

bovenstaande onderwerpen.  

5.  Adviestraject oudercommissie 

a) Van het advies kan de organisatie slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft 

dat het belang van de peuterspeelzalen zich tegen het advies verzet ( Wk art 1.60 lid 2) 

b) De organisatie verstrekt tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie 

redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak  ( Wk art 160 lid 4)  

c) Het adviestermijn duurt in principe 4 weken tenzij oudercommissie en organisatie een afwijkend  

termijn overeen komen. 

 

6. Instemmingstraject oudercommissie  

a) De organisatie vraagt de oudercommissie schriftelijk om instemming en geeft daarbij alle 

informatie die de oudercommissie redelijkerwijs nodig heeft. Het adviestermijn gaat in als aan 

deze voorwaarde is voldaan.  

b) Het instemmingstermijn bedraagt 4 weken, zodoende dat de instemming meegenomen kan 

worden in het te nemen besluit. In overleg tussen oudercommissie en organisatie kan tot een 

ander termijn worden besloten als de situatie hierom vraagt.  

c) Als er niet binnen het afgesproken termijn wordt geadviseerd, wordt verondersteld dat de 

oudercommissie zich onthoud van advies en zal het besluit zonder advies van de 

oudercommissie vorm gegeven worden.  

d) Bij geen instemming van de oudercommissie dan kan er door de organisatie beroep worden 

gedaan op de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Zie ook 7.  
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7. Er is een klachtenreglement vastgesteld voor behandeling van klachten voor alle ouders en 

verzorgers van de peuterspeelzalen.  Voor externe klachten is de organisatie aangemeld bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  Ook de oudercommissie kan zich  bij 

geschil met de organisatie hiertoe wenden. Voor meer informatie , zie protocol 

klachtenbehandeling peuterspeelzalen of op de website 

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/Voor (telefonisch) 

advies en  vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900 1877. 

 

8. Wijziging van dit reglement behoeft instemming van de oudercommissie  (Wk art 1 59 lid 5)  
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Bijlage 5 

 

 


