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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
Het betreft een incidenteel onderzoek i.v.m. een uitbreiding van het kinderaantal van 20 naar 30 
kindplaatsen. 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Smallingerland heeft GGD Fryslân op 17 oktober 2018 een 
incidenteel onderzoek i.v.m. een aanvraag tot het verruimen van het kinderaantal uitgevoerd bij 
Buitenschoolse opvang Vandaag Oudega in Oudega. 
Er heeft een rondgang door de binnen en buitenruimte plaats gevonden en zijn de documenten 
doorgenomen. 
Er is geen bezwaar tegen het verruimen van het kindaantal van 20 naar 30 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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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 worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO Vandaag Oudega is onderdeel van de koepelorganisatie Vandaag. Vandaag biedt 
buitenschoolse en vakantieopvang aan op sport- en cultuurlocaties in Drachten en omgeving. 
Vandaag werkt voor al hun opvang vormen met een algemeen pedagogisch beleid. 
BSO Vandaag Oudega werkt met een pedagogisch werkplan wat een afgeleide is van het algemeen 
pedagogisch beleid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Bij het domein veiligheid en gezondheid wordt getoetst of is voldaan aan de eisen die aan houders 
worden gesteld met betrekking tot het uitvoeren van een risico inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft in augustus 2018 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 
De inventarisatie betreft de actuele situatie en is volledig. 
Tijdens dit onderzoek is de RI&E door de inspecteur in de ruimte getoetst. 
De toetsing in de praktijk zal deel uit maken van het volgend onderzoek. 
Tijdens dit volgende onderzoek zal ook het plan van aanpak worden getoetst. 
  
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 2018) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie 
 
Er zijn eisen gesteld aan de accommodatie en inrichting van een binnenruimte van een 
kindercentrum, onder andere dat er ten minste 3,5 m⊃2; bruto oppervlakte in de groepsruimte 
beschikbaar per kind is. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
  
De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een binnenruimte van 132 m2 m². Er is 
voldoende ruimte voor het gelijktijdig opvangen van 30 kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Dit 
is conform de aanvraag. 
  
  
Conclusie: 
De binnenspeelruimte bevat voldoende oppervlakte voor de opvang van 30 kinderen. De 

binnenspeelruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plattegrond 
• Er zijn metingen verricht 
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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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vandaag Kinderopvang Oudega 
Vestigingsnummer KvK : 000056630026 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Jantje Zwaantien Plantinga 
Website : www.kindvandaag.nl 
KvK nummer : 01107731 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 : 17-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2018 
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


