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Het onderzoek 

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

Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Leiden heeft op 11 oktober 2019 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Duimelot. Dit nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar 
aanleiding van de geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie op 7 februari 2019 met 
betrekking tot het volgende domein: 
 
Domein Pedagogisch klimaat 
Item 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; 

 Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat 
ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: a. het werken met programma’s 
voor voor- en vroegschoolse educatie, b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge 
kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling, c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het 
aanbod van voorschoolse educatie, d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen, en e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- 
en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde 
kennis en vaardigheden al onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is 
gericht.OFDe bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; 

 De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 
Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 
 
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
  
 

Voorschoolse educatie 

Tijdens de inspectie op 7 februari 2019 is geconstateerd dat er structureel een invalkracht ingezet 
is op de locatie welke geen certificaat voorschoolse educatie kon overleggen en ook geen bewijs 
waaruit blijkt dat zij aantoonbaar niveau 3F op de onderdelen Mondelinge taalvaardigheid en Lezen 
beheerst. 
 
Voor het nader onderzoek heeft de toezichthouder bij de houder opgevraagd welke 
beroepskrachten werkzaam zijn op de locatie, middels een presentielijst van de kinderen en een 
personeelsrooster van de beroepskrachten over de periode 7 oktober 2019 tot en met 11 oktober 
2019. Van deze beroepskrachten heeft de toezichthouder een certificaat voorschoolse educate en 
een bewijs waaruit aantoonbaar blijkt dat de beroepskrachten voorschoolse educatie niveau 3F op 
de onderdelen Mondelinge Talvaardigheid en Lezen beheersen. 
 
Uit deze gegevens blijkt dat de invalkracht niet meer werkzaam is op deze locatie. De 
beroepskrachten die hier wel werkzaam zijn kunnen een certificaat voorschoolse educatie 
overleggen en een bewijs waaruit aantoonbaar blijkt dat de beroepskrachten voorschoolse educatie 
niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Talvaardigheid en Lezen beheersen. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Teamleider) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website (www.splopvang.nl) 
 Personeelsrooster (7 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2019) 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Presentielijsten kinderen: 7 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2019; 
 Bewijs waaruit aantoonbaar blijkt dat de beroepskrachten voorschoolse educatie aantoonbaar 

niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen beheersen. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

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; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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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* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. 
Adres houder : Rooseveltstraat 12 
Postcode en plaats : 2321BM 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 :  C. van Duin 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leiden 
Adres : Postbus 9100 
Postcode en plaats : 2300PC Leiden 
 

Planning 
Datum inspectie : 11-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2019 
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