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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. 
De toezichthouder stelt met een nader onderzoek vast of een eerder geconstateerde tekortkoming 
is opgeheven. In dit onderzoek zijn de tekortkoming onderzocht waarvan het hersteltermijn van de 
brief van de gemeente Tytsjerksteradiel d.d. 08-08-2018 met kenmerk S2018-21937 is verstreken. 
 
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 
• E-mail contact met de beleidsmedewerker en houder 
• Telefonisch contact met beleidsmedewerker 

 
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  
Vandaag Buitenschoolse opvang Jistrum maakt deel uit van de koepelorganisatie Vandaag 
Kinderopvang. 
  
Het kinderdagverblijf staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met 14 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in 1 stamgroep voor kinderen in 
de leeftijd van 4-13 jaar. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.30 uur 
De buitenschoolse opvang is gehuisvest in het de christelijke basisschool De Finne. 
De houder tevens beroepskracht geeft aan dat er per september 2018 een houderwisseling gaat 
plaatsvinden maar ze wel werkzaam blijft als beroepskracht op de opvanglocatie. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd: 
  
2017: onderzoek voor registratie op 29-06-2017 
Toezichthouder heeft advies aan het college gegeven om de buitenschoolse opvang te registreren 
in het LRKP 
2017: onderzoek na registratie 
De toezichthouder heeft het advies aan het college gegeven om niet handhaven. 
2018: jaarlijks onderzoek op alle toetsingsitems 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Uit dit nader onderzoek constateert de toezichthouder dat de houder onderstaande tekortkoming 
heeft hersteld: 
 
• Pedagogisch beleid 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht.  
Per aspect wordt eerst de tekortkoming uit het vorige onderzoek beschreven. Aan de hand van 

nieuwe gegevens volgt er een herbeoordeling, op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg 

voor dat er in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud van 

het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.  
  
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 24 mei 2018 heeft de toezichthouder de volgende 

tekortkomingen geconstateerd:  
  
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt 
en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 
mentor is van het kind. 
 

Huidig onderzoek 
De toezichthouder heeft het pedagogisch werkplan van de vestiging bij de houder opgevraagd op 
28-08-2018. De houder heeft het document binnen het gestelde termijn naar de toezichthouder 
opgestuurd. De toezichthouder heeft de oude en de aangepaste versies met elkaar vergeleken.  
 
De toezichthouder heeft geconstateerd dat in de aangepaste versie van het pedagogisch 
beleidsplan en het pedagogisch werkplan een concrete omschrijving staat omtrent bespreken van 
ontwikkeling van het kind en het signaleren van problemen in de ontwikkeling van het kind en het 
passend doorverwijzen.  
  
Conclusie 
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel pedagogisch beleid hersteld. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (met beleidsmedewerker (telefonisch op 24-09-2018)) 
• Pedagogisch beleidsplan (ontvangen via de mail dd 28-08-2018) 
• Pedagogisch werkplan (ontvangen via de mail dd 28-08-2018) 
• Protocol 9 Kinderen met opvallend gedrag 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vandaag BSO Jistrum 
Website : http://www.kindvandaag.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000037332775 
Aantal kindplaatsen : 14 
 

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 :  S. van Dijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tytsjerksteradiel 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 9250 AA BURGUM 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-10-2018 
 
 
 
 
 
 
 

 


