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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. 

 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Leiden heeft op 12 januari 2018 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Duimelot. De aanleiding van dit onderzoek is de 
geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie van 28 augustus 2017. De tekortkoming heeft 
betrekking op het volgende onderdeel: 
  
Domein Pedagogische Kwaliteit 
Voorschoolse educatie 
 De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Deze eis geldt van augustus 2017 geldt tot 
1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en G86, 
overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
2011-2017. 

  
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder eerder geconstateerde tekortkoming heeft 
opgelost. De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarde. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Tijdens de vorige inspectie is geconstateerd dat er een (inval)beroepskracht ingezet werd bij  wie 
het onderdeel 'lezen' niet in de taaltoets opgenomen was. 
Houder geeft bij de huidige inspectie aan dat deze beroepskracht niet meer ingezet wordt bij 
Duimelot. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Duimelot 
Website : http://www.splopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000003162176 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. 
Adres houder : Lorentzkade 15a 
Postcode en plaats : 2313GB Leiden 
Website : www.splopvang.nl 
KvK nummer : 28099826 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Kester 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leiden 
Adres : Postbus 9100 
Postcode en plaats : 2300PC Leiden 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-02-2018 
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