Inspectierapport
Kinderdagverblijf It Roekeltsje (KDV)
Schoolstraat 2
9003 LP WARTEN
Registratienummer 195603503

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:

GGD Fryslân
Leeuwarden
05-10-2015
Jaarlijks onderzoek
Definitief

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4
Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4
Personeel en groepen ....................................................................................................... 6
Inspectie-items ................................................................................................................... 8
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 11
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 11
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 12

2 van 12
Definitief inspectierapport kinderdagverblijf jaarlijks onderzoek 05-10-2015
KDV It Roekeltsje te WARTEN

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van de vestiging nog in overeenstemming is
met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Bij dit jaarlijkse onderzoek dient de houder aan
de getoetste kwaliteitseisen te voldoen. Tijdens deze inspectie zijn voorwaarden onderzocht, die op
dit kindercentrum van toepassing zijn.
De werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in dit onderzoek uit:
•
Een bureauonderzoek van verkregen documenten
•
Een locatiebezoek
Daarnaast heeft de toezichthouder contact gehad met de houder.

Beschouwing
Algemene informatie
Op verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft GGD Fryslân op 5 oktober 2015 een
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Kinderopvang 't Roekeltsje te Warten.
Kinderdagverblijf 't Roekeltsje is een particuliere kinderopvang. Het kinderdagverblijf is samen met
de buitenschoolse opvang 't Roekeltsje gehuisvest in een voormalig schoolgebouw.
Het kinderdagverblijf biedt opvang in twee stamgroepen aan. Er is een 0-4 jaar groep
(maximaal 16 kinderen) en een peutergroep (maximaal 12 kinderen) van 2-4 jaar.
Tijdens de inspectie zijn er aandachtspunten geconstateerd ten aanzien van de veiligheid en
gezondheid. Onderstaande voorbeelden dienen slechts ter illustratie:
•
Losse scherpe voorwerpen binnen handbereik van de kinderen als een kabelgeleider met
spijkertje, muur plankdragers.
•
Zichtbaar (ouder) vuil op de vloer in de keuken, keukenkastjes.
•
De houten bank in de groepsruimte plakt (door de lak). Hierdoor kan vuil niet goed verwijderd
worden.
De houder heeft aangegeven aan de slag te gaan met het veiligheid en gezondheidsbeleid.
Inspectiegeschiedenis
Op 22-10-2014 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen
tekortkomingen geconstateerd.
Op 17-09-2013 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn geen
tekortkomingen geconstateerd.
Belangrijkste bevindingen
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van:
- afwijken van de beroepskracht-kindratio
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch
klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie
beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Pedagogisch beleid
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot
verantwoorde kinderopvang. De inhoud van het pedagogisch beleid wordt aan de pedagogische
praktijk getoetst.
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven volgens welke pedagogische visie It Roekeltsje
werkt. In het werkplan is de werkwijze van de pedagogisch medewerkers uitgeschreven in
observeerbare termen.
In het pedagogisch beleidsplan zijn de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang
uitgewerkt:
•
Het waarborgen van emotionele veiligheid
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
•
Socialisatie; het overdragen van waarden en normen
Naast deze vier basisdoelen bevat het beleidsplan informatie over onder andere:
•
Het dagritme
•
Het wenbeleid
•
Volgen van de ontwikkeling van kinderen
•
Bij welke (spel) activiteiten de kinderen hun basisgroep verlaten
•
De achterwachtregeling
•
Verlaten stamgroep / basisgroep
•
Vierogenprincipe
•
De werkafspraken
Naar aanleiding van het hoor en wederhoor op 26 oktober 2015 heeft de houder nieuwe informatie
ontvangen. Het betreft informatie over het opvangen van kinderen van de buitenschoolse opvang
op het kinderdagverblijf. Kinderen van de buitenschoolse opvang werden al samengevoegd als
gehele basisgroep met het kinderdagverblijf. Echter dat er soms ook enkele kinderen worden
samengevoegd met het kinderdagverblijf was niet bekend bij de toezichthouder. Het pedagogisch
werkplan is opgevraagd om o.a. te beoordelen of deze werkwijze staat omschreven.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria op het gebied van
het pedagogisch beleid.
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Pedagogische praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen
(www.rijksoverheid.nl).
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de
Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn:
•
Het waarborgen van emotionele veiligheid.
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie.
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie.
•
Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemd veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek op
locatie beoordeeld.
Er heeft een observatie van de pedagogische praktijk plaatsgevonden op de groep tijdens o.a. vrij
spelen binnen, tafelmoment, ophalen van kinderen en de persoonlijke verzorging.
Conclusie:
De beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en geven
hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan en werkplan.

Voorschoolse educatie
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.
De groep bestaat uit maximaal 16 gelijktijdig aanwezige kinderen waarbij altijd ten minste twee
beroepskrachten werkzaam zijn. De locatie is dagelijks geopend, ook wordt er dagelijks VVE
aangeboden. Er wordt gewerkt met de methode Uk en Puk.
De beroepskrachten beschikken over een certificaat voorschoolse educatie.
De houder beschikt over een intern opleidingsplan voor 2015.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria van voorschoolse
educatie.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview anderen (pedagogisch medewerkers)
•
Observaties
•
Pedagogisch werkplan (04-02-2014 ontvangen)
•
VVE-certificaten (ingezien op locatie.)
•
Opleidingsplan voorschoolse educatie (05-10-2015 ontvangen)
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Personeel en groepen
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en
groepen’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle medewerkers die een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
hebben van vóór 1 maart 2013 dienen een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt
gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden.
Het aanvragen van nieuwe verklaringen omtrent gedrag wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent
voor het toezicht op de VOG’s, dat er gekeken wordt naar de datum op de VOG en er getoetst
wordt of de houder bijtijds een nieuwe VOG heeft laten aanvragen.
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening en
zullen tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanleveren.
Er zijn 6 medewerkers en 1 stagiair werkzaam op kinderdagverblijf 't Roekeltsje. De verklaring
omtrent gedrag van de houder, beroepskrachten en stagiair zijn op locatie beoordeeld.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria van de verklaring
omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de
collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties.
De beroepskwalificaties van de 6 beroepskrachten zijn op locatie beoordeeld.
Conclusie:
Uit de toetsing is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie genoemd in de collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang.

Opvang in groepen
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste
groepsruimte.
Kinderdagverblijf 't Roekeltsje biedt gelijktijdige opvang aan maximaal 28 kinderen.
Groep
1
2

Leeftijd
0-4 jaar
2-4 jaar

Aantal kinderen
16
12

Uit de steekproef van de roosters en groepsbezettingslijsten van de afgelopen maand september
en 1e week oktober 2015 blijkt dat dat de medewerkers zoveel mogelijk werken volgens een vast
rooster. De kinderen hebben maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal
één werkzaam is op de groep.
Er wordt gebruik gemaakt van een vaste groepsruimte. Kinderen die zowel op de 0-4jaar groep
worden opgevangen en naar de peuteropvang gaan, maken gebruik van 2 groepsruimtes.
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Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste items van opvang in groepen.

Beroepskracht-kindratio
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website
www.rijksoverheid.nl. Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om
maximaal 3 uur af te wijken betreft het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de dag.
Tijdens de inspectie werd er voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Uit de steekproef van de groepsbezettingslijsten van de afgelopen maand september en 1e week
oktober 2015 wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Uit de groepsbezettingslijsten en het rooster van de medewerkers is niet inzichtelijk:
- Op welke groep de beroepskrachten werkzaam zijn, m.u.v. de peutergroep;
- De (daadwerkelijk gewerkte) werktijden;
- De haal- en brengtijden van de kinderen.
Hierdoor kan niet getoetst worden of er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio aan het
begin en eind van de dag.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht
ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder niet voldoet aan de
getoetste items van de beroepskracht-kindratio.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende
voorwaarde(n) niet is voldaan.

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één
beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere
volwassene in het kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:
•
Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien op locatie)
•
Diploma's beroepskrachten (ingezien op locatie)
•
Plaatsingslijsten (maand september en 1e week oktober 2015)
•
Presentielijsten (maand september en 1e week oktober 2015)
•
Personeelsrooster (maand september en 1e week oktober 2015)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
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 en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht 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 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)

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.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(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 dat 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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer

: Attje Anna Bouma-Jansma
: www.itroekeltsje.nl
: 01096335

It Roekeltsje KDV
http://www.roekeltsje.nl
28
Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Leeuwarden
: Postbus 21000
: 8900 JA LEEUWARDEN

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

:
:
:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901BK LEEUWARDEN
088-2299222
Mevr. S. Sluyter

05-10-2015
08-10-2015
26-10-2015
29-10-2015
29-10-2015
02-11-2015
02-11-2015

:19-11-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft wel gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Zienswijze bij inspectierapport KDV It Roekeltsje okt. 2015
Naar aanleiding van het inspectie bezoek waarbij onderstaande werd geconstateerd;
Uit de groepsbezettingslijsten en het rooster van de medewerkers is niet inzichtelijk:
- Op welke groep de beroepskrachten werkzaam zijn, m.u.v. de peutergroep;
- De (daadwerkelijk gewerkte) werktijden;
- De haal- en brengtijden van de kinderen.
Hierdoor kan niet getoetst worden of er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio aan het
begin en eind van de dag.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht
ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

is het personeelsrooster dusdanig aangepast dat dit nu wel inzichtelijk is. Eveneens worden
nu de breng en haaltijden van kinderen genoteerd als er één pm'er op de groep staat, zodat
inzichtelijk is voor de inspecteur dat er op zulke momenten aan de leidster kind ratio wordt
voldaan.
In het rapport zijn de volgende punten genoemd:
Tijdens de inspectie zijn er aandachtspunten geconstateerd ten aanzien van de veiligheid en
gezondheid. Onderstaande voorbeelden dienen slechts ter illustratie:
•
Losse scherpe voorwerpen binnen handbereik van de kinderen als een kabelgeleider met
spijkertje, muur plankdragers.
•
Zichtbaar (ouder) vuil op de vloer in de keuken, keukenkastjes.

•

De houten bank in de groepsruimte plakt (door de lak). Hierdoor kan vuil niet
goed verwijderd worden

Naar aanleiding hiervan zijn inmiddels de volgende maatregelen genomen:
Losse voorwerpen zijn verwijderd, vuil is verwijderd en banken zijn opnieuw gelakt.
Annet Bouma
Eigenaar KDV It Roekeltsje
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