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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.
Dit nader onderzoek richt zich op alle overtredingen die beschreven staan in de brief die de houder
van de gemeente heeft ontvangen (van 17-03-2020 met als onderwerp/kenmerk: Z220432-2020).
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:
•
Een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden.
•
E-mail contact met de houder.
Het toezicht op de kinderopvang is vanwege de uitbraak van het coronavirus aangepast. Waar de
situatie dat toelaat wordt het toezicht op afstand uitgevoerd in verband met de coronamaatregelen,
die door de overheid zijn genomen. Het toezicht vindt onder andere plaats door middel van
(digitaal)overleg zoals via telefonisch contact of via beeldbellen en door het opvragen van extra
informatie en beeldmateriaal.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Algemene informatie over het kindercentrum
Kinderdagverblijf It Roekeltsje is een particuliere kinderopvang. Het kinderdagverblijf is samen met
buitenschoolse opvang It Roekeltsje gehuisvest in een voormalig schoolgebouw. It Roekeltsje biedt
kinderopvang in 2 stamgroepen:
De dagopvang voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
De peuteropvang voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (maandag, woensdag
en vrijdag ochtend)
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd:
•
05-01-2017: Jaarlijks onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn er, na overleg en overreding, geen
tekortkomingen geconstateerd.
•
12-11-2018: Jaarlijks onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn er geen tekortkomingen
geconstateerd.
•
29-05-2019: Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de onderdelen
Voorschoolse educatie en Aantal beroepskrachten.
•
06-11-2019: Nader onderzoek op het onderdeel aantal beroepskrachten. De houder heeft de
tekortkomingen hieromtrent hersteld.
•
27-01-2020: Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de onderdelen
voorschoolse educatie; verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang;
aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires;
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit
onderzoek getoetst zijn. De houder heeft de registratie ‘Voorschoolse Educatie’ laten verwijderen
uit het LRK en alle overige tekortkomingen hersteld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 27-01-2020 is er geconstateerd dat de houder niet voldoet aan
de gestelde eisen met betrekking tot de voorschoolse educatie.
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding geconstateerd:
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan vast. De houder heeft hierbij niet concreet beschreven
op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden
onderhouden.
Bevindingen huidig onderzoek
De houder heeft een wijziging ingediend bij de gemeente Leeuwarden met het verzoek de
registratie "Voorschoolse Educatie" (VE) te verwijderen van haar locatie. Op 19-05-2020 heeft de
gemeente deze wijziging doorgevoerd en middels een brief met kenmerk Z223448-2020 bevestigd.
De houder is niet meer VE geregistreerd en derhalve is de eerder gemaakte tekortkoming niet
meer te beoordelen.
Conclusie:
Het item is niet te beoordelen en vervalt na het stopzetten van de voorschoolse educatie.

Gebruikte bronnen
•
•

Mail van de houder met mededeling dat ze de VE gaat stopzetten (18-05-2020)
Brief van de gemeente Leeuwarden met bevestiging (kenmerk Z223448-2020)

Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het Jaarlijks van 27-01-2020 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de gestelde
eisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. De houder zet te weinig beroepskrachten in
voor het aantal aanwezige kinderen dat wordt opgevangen.
Bevindingen huidig onderzoek
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de
(inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode 27-04-2020 t/m 22-05-2020
getoetst.
Uit de steekproef is geconstateerd dat op het kindercentrum op de getoetste dagdelen altijd
voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De
verhouding tussen het minimaal aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen is
bepaald met behulp van de tekentool op de website www.1ratio.nl.
Als de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten ertoe leidt dat slechts één beroepskracht
op het kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.
Conclusie:
De houder heeft de overtreding(en) hersteld.
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Gebruikte bronnen
•
•
•

Presentielijsten (27-04-2020 t/m 22-05-2020 ontvangen per mail)
Personeelsrooster (27-04-2020 t/m 22-05-2020 ontvangen per mail op 26-05-2020)
Pedagogisch werkplan (pedagogisch beleid en werkplan KDV 201912)

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 27-01-2020 is geconstateerd dat de houder er geen zorg voor
draagt dat gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene in het kindercentrum
aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Bevindingen huidig onderzoek
Dit onderdeel is door middel van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de (inval)roosters van
de beroepskrachten met betrekking tot de periode 27-04-2020 t/m 22-05-2020 getoetst.
In de getoetste periode heeft de houder van het kindercentrum er zorg voor gedragen dat
gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Conclusie:
De houder heeft de overtreding(en) hersteld.

Gebruikte bronnen
•
•

EHBO-certificaten (gemaild door de houder op 27-05-2020 en op 04-06-2020)
Personeelsrooster (27-04-2020 t/m 22-05-2020 ontvangen per mail op 26-05-2020)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

It Roekeltsje KDV
http://www.roekeltsje.nl
000006902790
28
Nee

:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088-2299222
Marja de Jong

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

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
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

26-05-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
08-06-2020
08-06-2020
08-06-2020

: 22-06-2020
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