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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 23-08-2021 met als kenmerk: 2021-033649). 

 

Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 

• Een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 

• E-mail contact met de houder. 

• Overleg met de houder. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen van het huidig 

onderzoek. Deze bevindingen worden elders in het rapport per onderdeel verder uitgewerkt.  

 

Algemene informatie over het kindercentrum  

Buitenschoolse opvang Vandaag locatie Houtigehage is aangesloten bij de koepelorganisatie 

Vandaag. Vandaag biedt buitenschoolse en vakantieopvang aan op sport- en cultuurlocaties in 

Drachten en omgeving. 

 

De buitenschoolse opvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 

maximaal 16 kindplaatsen in de leeftijd van 4 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het 

voortgezet onderwijs begint. De opvang is geopend: 

• Voor schooltijd op alle dagen van 06.30 uur tot 08.30 uur 

• Van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 18.30 uur 

 

Vandaag BSO Houtigehage is gevestigd in een ruimte in basisschool De Wiksel in Houtigehage. De 

ruimte wordt tijdens schooltijden ook gebruikt door de school. Er zijn voldoende vierkante meters 

aan binnen- en buitenspeelruimte voor het gelijktijdig opvangen van de maximaal 16 kinderen. 

De BSO maakt gebruikt van de nabijgelegen toiletvoorzieningen, keuken en aangrenzende 

buitenruimte van de basisschool. 

 

Inspectiegeschiedenis 

07-01-2020: Onderzoek voor registratie. Advies: opname in Landelijk Register Kinderopvang. 

18-08-2020: Onderzoek na registratie. Advies: Geen handhaving. 

01-06-2021: Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaven op de onderdelen Verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang, Veiligheids- en gezondheidsbeleid, Informatie, 

Oudercommissie. 
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Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 01-06-2021 is er geconstateerd dat het kindercentrum niet aan 

alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er zijn overtredingen geconstateerd 

op onderstaande onderdelen: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• Informatie 

• Oudercommissie 

 

In het huidige onderzoek zijn bovenstaande overtredingen opnieuw beoordeeld, behalve 

"Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang" Hierop heeft de gemeente geen 

handhaving gegeven. 

 

Tijdens het nader onderzoek is er geconstateerd dat het kindercentrum niet aan alle inspectie-

items voldoet die in dit nader onderzoek getoetst zijn. Er is opnieuw een overtreding geconstateerd 

op onderstaand onderdeel:   

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Conclusie: 

Uit het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder niet alle overtredingen heeft hersteld. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 01-06-2021 is er geconstateerd dat de houder niet voldoet aan 

de gestelde eisen met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat geen concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.  

 

Bevindingen huidig onderzoek  

Op 14-09-2021 heeft de houder het meest recente Veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de 

toezichthouder gemaild. Hierin staat niet concreet beschreven de wijze waarop de houder van een 

kindcentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders.   

 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 

niet voldoet aan de getoetste voorwaarde(n) op het onderdeel veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (2021, gemaild op 14-09-2021) 
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Ouderrecht 

 

Informatie 

Tijdens het jaarlijks van 01-06-2021 is er geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de 

gestelde eisen met betrekking tot de informatieplicht. De houder heeft nagelaten om het 

inspectierapport op de website te publiceren.  

 

Bevindingen huidig onderzoek 

De toezichthouder heeft op 14-09-2021 op de website van de houder gekeken. Daar staat het 

meest recente inspectierapport vermeld.  

 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 

voldoet aan de getoetste voorwaarde(n) op het onderdeel informatie. 

 

Conclusie: 

De houder heeft de overtreding hersteld. 

Oudercommissie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 01-06-2021 is er geconstateerd dat de houder niet voldoet aan 

de gestelde eisen met betrekking tot de oudercommissie. 

De houder had via de mail aangegeven dat er een gezamenlijke oudercommissie is met een andere 

locatie. De oudercommissie van Houtigehage heeft 1 lid en vormt hiermee nog geen wettelijke 

oudercommissie. 

  

Bevindingen huidig onderzoek 

De houder heeft inspanningen geleverd om een oudercommissie samen te stellen. De houder geeft 

per mail het volgende aan: 

We hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om een oudercommissie te vormen. Daarop is 

reactie gekomen van 1 ouder. Dit is onvoldoende om een commissie in te stellen. Aangezien we 

minder dan 50 kinderen opvangen, houden we een alternatieve ouderraadpleging. Wanneer we 

beleid aanpassen in het pedagogisch werkplan en veiligheid- en gezondheidsplan, mailen we dit 

naar alle ouders met de vraag of ze hierop advies willen geven. Dit gebeurt minstens één keer per 

jaar.   

 

De houder gebruikt hiervoor een digitaal systeem waarin ze alle ouders advies vraagt over het 

(gewijzigde) beleid. 

 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 

voldoet aan de getoetste voorwaarde(n) op het onderdeel oudercommissie. 

 

Conclusie: 

De houder heeft de overtreding(en) hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Informatiemateriaal voor ouders (mail van de houder op 14-09-2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : VANDAAG BSO Houtigehage 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Jantje Zwaantien Plantinga 

Website : www.kindvandaag.nl 

KvK nummer : 01107731 

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 :  Marja de Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Smallingerland 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 9200 HA DRACHTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 07-10-2021 

 

http://www.kindvandaag.nl/

