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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 naar aanleiding
van een besluit dat is genomen door de gemeente Leeuwarden.
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op overtredingen die beschreven
staan in de brief die de houder van gemeente Leeuwarden heeft ontvangen (d.d. 12-07-2016, met
kenmerk 2016-Z5567).
Het
•
•
•
•
•

nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:
Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
Bezoek aan de locatie;
Gesprek met de aanwezige pedagogisch medewerkers;
Telefonisch contact adjunct-hoofd;
Mail contact adjunct-hoofd.

Algemeen
Kinderdagverblijf Friesma State, is een onderdeel van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).
Het kinderdagverblijf is gehuisvest in het multifunctioneel centrum van Grou en biedt opvang in
twee stamgroepen. Een 0-4 jaar groep van maximaal 12 kinderen en een peutergroep, 2-4 jaar
van maximaal 12 kinderen.
Kinderdagverblijf Friesma State biedt voorschoolse educatie. Er wordt gewerkt met de methode Uk
en Puk.
Inspectiegeschiedenis
Het afgelopen jaar zijn onderstaande onderzoeken uitgevoerd:
2016 - Jaarlijks onderzoek 30-05-2016
Tijdens dit onderzoek zijn de tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van: voorschoolse
educatie.
2015 - Jaarlijks onderzoek 19-10-2015
Tijdens dit onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
2014 - Jaarlijks onderzoek 18-12-2014
Tijdens dit onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Belangrijkste bevindingen
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de tekortkomingen niet hersteld zijn.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

In de praktijk worden er op de 0-4 jaar groep maximaal 16 kinderen opgevangen en op de
peutergroep worden er maximaal 8 kinderen opgevangen. De locatie staat geregistreerd met 38
kindplaatsen.
De locatie heeft een speelhal, deze wordt gebruikt en nog een (BSO) ruimte die leeg staat.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Voorschoolse educatie
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 30-05-2016 is geconstateerd dat de beroepskrachten
voorschoolse educatie niet allemaal in het bezit waren van een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s of een
erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties.
Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. Of de beroepskracht 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.

Huidig onderzoek
De beroepskrachten die werkzaam zijn op de 0-4 jaar groep en de peutergroep beschikken niet
allemaal over een certificaat voorschoolse educatie. De toezichthouder heeft een steekproef gedaan
met behulp van de aanwezigheidslijsten / roosters van de medewerkers van week 35 t/m week 37
2016.
Peutergroep 2-4 jaar
Op 30-08, 01-09, 06-09, 08-09, 13-09 en 15-09 werkte er op de 2-4 jaar groep een beroepskracht
zonder VVE certificaat.
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.
De peutergroep is twee ochtenden 3,5 uur in de week open. Gezien hierdoor geen 10 uur
voorschoolse educatie aangeboden kan worden, wordt er ook voorschoolse educatie aangeboden
op de 0-4 jaar groep.
0-4 jaar groep
Op 05-09, 06-09, 07-09, 08-09, 12-09, 13-09, 14-09, 15-09, 16-09 en 19-09 2016 werkte(n) er
op de 0-4 jaar groep beroepskracht(en) zonder VVE certificaat.
Conclusie:
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift
van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling
vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene
wet erkenning EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)
•
Observaties
•
Telefonisch contact met het adjunct-hoofd
•
Planningslijsten en roosters van de beroepskrachten week 35 t/m week 37 2016
•
Mailcontact met het adjunct hoofd op 20-09-2016
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV Friesma State
http://www.kinderopvangfriesland.nl
38
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
S. Sluyter

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

:
:
:
:
:
:

19-09-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-09-2016
22-09-2016
22-09-2016

: 11-10-2016
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