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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 20 februari 2018 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang Teddy Kids Rijnsburgerweg. De aanleiding van dit 
onderzoek is de geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie op 25 september 2017. De 
tekortkoming heeft betrekking op de volgende onderdelen: 
  
Domein Personeel en groepen 
Passende beroepskwalificatie 
 De beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt over een certificaat of een 

diploma waaruit blijkt dat de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden 
gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken wordt beheerst op ten minste niveau B2 van 
het Europees Referentiekader voor Talen 

  
In verband met het nieuwe toetsingskader en de nieuwe inspectie-items vanaf 01-01-2018 is het 
betreffende item gewijzigd in onderstaand item. Het onderstaande item is tijdens de huidige 
inspectie beoordeeld: 
  
Domein Personeel en groepen 
Opleidingseisen en eisen aan inzet van leerlingen 
 Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een 

voor de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen 
cao kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), 
worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende 
opleiding. Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een 
bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden 
gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het 
Europees Referentiekader (ERK) voor talen. 

  
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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Personeel en groepen 

 
  
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Tijdens de reguliere inspectie op 25 september 2017 is geconstateerd dat de houder een 
Engelstalige beroepskracht inzette die niet in het bezit was van certificaat waaruit bleek dat de 
Engelse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken 
werd beheerst op tenminste B2 niveau van het Europees Referentiekader voor Talen. 
  
De beroepskracht had de Oxford Quick Placement Test gedaan en dit is een test voor luister- en 
leesvaardigheid, woordenschat en grammatica. 
Houder had met het toegestuurde document niet aangetoond dat de beroepskracht ook de 
deelvaardigheden gesprekken voeren en spreken op tenminste B2 niveau beheerste. 
  
Bij de huidige inspectie heeft houder een document toegestuurd waaruit blijkt dat de beroepskracht 
de deelvaardigheden gesprekken voeren en spreken op niveau B2 beheerst. In combinatie met het 
document dat in de inspectie van 25 september 2017 toegestuurd is wordt er voldaan aan de 
voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Taalcertificaat, d.d. 05-02-2018 
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Personeel en groepen 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Teddy Kids BSO 
Website : http://www.teddykids.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029854679 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Teddy Kids bv 
Adres houder : Zeemanlaan 22a 
Postcode en plaats : 2313SZ Leiden 
Website : www.teddykids.nl 
KvK nummer : 27381036 
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 : 20-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-04-2018 
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