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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtreding die beschreven
staat in de brief die de houder van de gemeente Leeuwarden heeft ontvangen (d.d. 13 april, met
kenmerk 2017/Z198).
Beschouwing
Op verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft GGD Fryslân op 02 februari 2017 een
onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij Kinderopvang Kinderspeelhuis te Leeuwarden.
Kinderopvang Kinderspeelhuis te Leeuwarden is een onderdeel van Stichting Kinderopvang
Friesland. Het kinderdagverblijf is gevestigd in MFC het Mozaïek in Leeuwarden samen met onder
andere de buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, twee basisscholen, een buurthuis en een
jongerensoos. Er wordt op vijf dagen opvang aangeboden aan totaal 56 kinderen in een dagopvang
groep van 0-4 jaar bestaande uit 14 kinderen, twee peuteropvang groepen; Montessori
peuteropvang bestaande uit 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, een peuteropvang groep
Reggio Emilia bestaande uit 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis:
De afgelopen jaren hebben de volgende inspectie plaats gevonden:
•
18-09-2014; regulier onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd ten aanzien van de
voorschoolse educatie.
•
28-05-2015; regulier onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
•
25-04-2016; regulier onderzoek. Hierbij zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd:
Voorschoolse educatie, Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid en de Meldcode
Kindermishandeling. De houder heeft een zienswijze ingediend, waarop de Gemeente
Leeuwarden heeft aangegeven alleen een aanwijzing te geven voor het item Voorschoolse
educatie.
Bij het nader onderzoek van 02-02-2017 voldoet de houder nog niet aan het onderzochte item
voorschoolse educatie.
Inspectiebevindingen:
Tijdens dit nader onderzoek, waarbij de documenten van de periode weken 18-19-20 en 21, zijn
onderzocht en beoordeeld is gebleken dat de houder de tekortkomingen op het item Voorschoolse
educatie heeft opgelost.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria op het gebied van de Voorschoolse educatie.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch
klimaat’ belicht. In dit nader onderzoek betreft het enkel de voorschoolse educatie.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Voorschoolse educatie wordt getoetst bij locaties die in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen zijn geregistreerd als gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie.
Het gaat hierbij om de uitvoering van een door een gemeente gesubsidieerd programma dat
gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het
basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een school kunnen worden toegelaten.
Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is een lijst te vinden met erkende
programma’s. Deze programma’s voldoen aan de eisen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie.
Bevindingen vorige inspectie d.d. 02-02-2017
De getuigschriften van de beroepskrachten voorschoolse educatie zijn getoetst, op basis van de
door de houder opgestuurde getuigschriften en de roosters van het gewerkte personeel van week
48 t/m week 51 van 2016. Hieruit blijkt dat niet alle personeelsleden werkzaam op de groepen in
het bezit zijn van een VVE-certificaat welke voldoet aan de wettelijke eis. Er is nog één
beroepskracht die niet in het bezit is van een VVE-certificaat. De houder geeft aan dat zij de cursus
volgt en zij 27 maart haar startkwalificatie krijgt.
Bevindingen huidig onderzoek d.d. 06-07-2017
Op 28 juni 2017 zijn de daglijsten, personeelsroosters en VVE certificatie' s, van de weken 18-1920 en 21, van deze locatie opgevraagd.
De laatste certificaten zijn op 06-07-2017 door de GGD ontvangen.
De conclusie van de beoordeling van dit materiaal is dat de houder de tekortkomingen heeft
gecorrigeerd.
Gebruikte bronnen:
•
VVE-certificaten
•
Personeel rooster weken 18-19-20 en 21
•
Presentielijsten weken 18-19-20 en 21

4 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-07-2017
KDV Kinderspeelhuis te Leeuwarden

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot
de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017:
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: KDV Kinderspeelhuis
: 56
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
www.kinderopvangfriesland.nl
41002574
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Frans Schoutsen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Leeuwarden
: Postbus 21000
: 8900 JA LEEUWARDEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

06-07-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
07-07-2017
10-07-2017
10-07-2017

: 17-07-2017
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