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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de aanvraag tot houder wijziging in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is er op verzoek van de gemeente Smallingerland door GGD Fryslân een 
onderzoek gedaan naar houderwijziging. 
  
Een verzoek tot wijziging van de houder van het kindercentrum wordt door de gemeente 
aangemerkt als een aanvraag voor registratie. Omdat het betreffende kindercentrum op het 
moment van de wijziging feitelijk al bestaat wordt dit onderzoek in de vorm van een incidenteel 
onderzoek uitgevoerd, waarbij de inspectie-items in overleg met de gemeente zijn bepaald. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in dit onderzoek uit een documenten 
onderzoek. 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Smallingerland heeft GGD Fryslân een onderzoek uitgevoerd i.v.m. 
de aanvraag tot houderwijziging van BSO Vandaag Sjalom in Drachten. 
  
De toezichthouder heeft een document onderzoek verricht waarbij het pedagogisch beleid en de 
VOG van de nieuwe houder zijn beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Naar aanleiding van het onderzoek bij houderwijziging verwacht de toezichthouder dat de 
exploitatie van deze voorziening redelijkerwijs onder de nieuwe houder voortgezet kan worden in 
overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch 

klimaat’ belicht. In een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de inhoud 

van het pedagogisch beleidsplan 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.  
  
De nieuwe houder gaat werken met het bestaande pedagogisch beleidsplan van de huidige houder. 
Het huidige pedagogisch beleid is aantoonbaar voldoende voor deze buitenschoolse opvang. 
Er is op dit beleid in het verleden geen handhavingsadvies gegeven door de GGD. 
  
Conclusie:  
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
voorwaarden die bij een onderzoek voor registratie n.a.v. een wijzigingsverzoek voor een 
houderwisseling op het gebied van het pedagogisch beleid getoetst kunnen worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Aanvraag tot houderwijziging van de gemeente Smallingerland. 
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Personeel en groepen 

 
Bij een wisseling van houder wordt het ingediende wijzigingsformulier door de gemeente 

beschouwd als een nieuwe aanvraag tot exploitatie van het KDV of de BSO door de nieuwe houder. 

Bij een aanvraag tot exploitatie moet er een VOG worden overgelegd die op het moment van de 

indiening van de wijziging niet ouder is dan twee maanden Indien de nieuwe houder een 

rechtspersoon is, dan dient deze houder een VOG Rechtspersoon te overleggen, dit geldt ook voor 

bijvoorbeeld een VOF. Enige uitzondering op deze regel is de eenmanszaak waarvoor de nieuwe 

houder een VOG Natuurlijke Personen dient te overleggen (bron: www.rijksoverheid.nl).     
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De VOG van de nieuwe houder voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Aanvraag tot houderwijziging van de gemeente Smallingerland. 
 

 



6 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 28-07-2016 
Vandaag BSO Sjalom te DRACHTEN 

 

Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vandaag BSO  Sjalom 
Website : http://www.kindvandaag.nl  
Aantal kindplaatsen : 15 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Meintje Poppinga 
Website : www.kindvandaag.nl  
KvK nummer : 60892803 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Frans Schoutsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Smallingerland 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 9200 HA DRACHTEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 28-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 28-07-2016 
Vaststelling inspectierapport : 08-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 29-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

De houder heeft geen gebruikgemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 


