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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. 
Dit nader onderzoek richt zich op alle overtredingen die beschreven staan in de handhavingsbrief 
die de houder van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft ontvangen (d.d. 17-09-2018 met als 
kenmerk s2018-23392) 
 
De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 
• Een bezoek aan de vestiging op 17-01-2019. 
• Interview met de aanwezige beroepskracht tijdens het bezoek aan de vestiging. 
• E-mail contact met locatieverantwoordelijke. 
 

 
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. 
 
Buitenschoolse opvang Vandaag BSO locatie Suwâld is aangesloten bij de koepelorganisatie 
Vandaag. Vandaag biedt buitenschoolse en vakantieopvang aan op sport- en cultuurlocaties in 
Drachten en omgeving. 
 
Vandaag BSO locatie Suwâld biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen plaats aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de eerste dag van 
de maand waarop het voortgezet onderwijs begint. 
De opvang is geopend op maandag t/m vrijdag en tijdens de schoolvakanties van 14:00 uur tot 
18:30 uur en in de vakanties van 8:00 uur tot 18:30 uur. 
 
Vandaag BSO locatie Suwâld is gevestigd in dorpshuis 'De Suderfinne' en werkt met één 
basisgroep. De opvang mag gebruik maken van een kleinere ruimte, een gemeenschapsruimte met 
podium en sanitaire ruimte. Voor de buitenspeelruimte wordt gebruik gemaakt van het grote veld 
naast het dorpshuis.  
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het inspectieonderzoek op d.d. 05-06-2018 is gebleken dat het kindercentrum niet aan alle 
inspectie-items voldoen die in de onderzoek getoetst zijn. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op 
onderstaande onderdelen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Aantal beroepskrachten 
• Eisen aan de ruimte 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. Het college 
neemt het advies over. 
 
Huidige onderzoek 
Uit het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder de tekortkomingen op alle bovenstaande 
onderdelen heeft hersteld. 

 
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’ opnieuw 

belicht.  
Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Aan de hand van 

nieuwe gegevens volgt een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Bevindingen jaarlijks onderzoek d.d. 05-06-2018 
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 05-06-2018 geconstateerd dat 
onderstaande punten niet staan beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 
• De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek 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. 

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

• 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. 

 

Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens de observatie voldoet niet aan de getoetste 
criteria op dit onderdeel. 
 
 

Bevindingen huidige onderzoek 
De houder werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle vestigingen van 
deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang en de 
buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt iedere vestiging met 
een pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling gegeven aan de pedagogische visie 
van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatie specifieke beschrijving en is een praktische 
uitwerking van de pedagogische visie. 
 
De toezichthouder heeft de plannen op locatie ingezien en beoordeeld. 
De toezichthouder heeft tijdens het nader onderzoek geconstateerd dat onderstaande punten nu 
wel beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan: 
• De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek 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. 

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

• 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. 

De toezichthouder constateert dat de houder tijdens de observatie voldoet aan de getoetste criteria 
op het onderdeel Pedagogisch Beleid. 
 
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel Pedagogisch Klimaat hersteld. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview (met beroepskracht op locatie) 
• Observaties (tijdens rondgang op de locatie) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie januari 2019, via mail ontvangen op 01-02-2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2018, ingezien op locatie) 
• Pedagogisch werkplan (versie 2018, ingezien op locatie) 
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Personeel en groepen 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ opnieuw 
belicht. Per aspect wordt eerst de overtreding uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt, 

aan de hand van nieuwe gegevens een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 
  
 
Aantal beroepskrachten 

 
Bevinding jaarlijks onderzoek d.d. 05-06-2018 
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd: 
 
In het pedagogisch werkplan en het veiligheid- en gezondheidsbeleid staat beschreven dat de 
achterwacht het kantoor is aan de Splitting 7 in Drachten. Zij zijn altijd te bereiken in geval van 
nood of als centraal informatiepunt, mochten er verschillende instanties bij een (nood)situatie 
betrokken zijn. 
Tijdens de inspectie is gebleken dat het kantoor slecht telefonisch bereikbaar is en niet binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
 
 

Bevinding huidige onderzoek 
De toezichthouder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de vestiging bij de houder 
opgevraagd. De houder heeft de documenten binnen het gestelde termijn naar de toezichthouder 
opgestuurd. De toezichthouder heeft de oude en de aangepaste versies met elkaar vergeleken. De 
houder heeft de achterwacht regeling aangepast.  
  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat het aangepaste veiligheids- en gezondheidsbeleid 
tenminste een concrete beschrijving bevat van:  
• De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er volgens de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 
 
Bovendien was ook de beroepskracht goed op de hoogte van de nieuwe afspraken. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (met beroepskracht op locatie) 
• Observaties (tijdens rondgang op de locatie) 
• Veiligheids- en Gezondheidsbeleidsplan, versie januari 2019, via mail ontvangen op 01-02-

2019 
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Accommodatie 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’ opnieuw belicht. 
Per aspect wordt eerst de overtreding uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt, aan de 

hand van nieuwe gegevens een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Bevindingen jaarlijks onderzoek d.d. 05-06-2018 
Maximaal aantal 
kindplaatsen 

Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

 
1 basisgroep met 
maximaal 
16 kindplaatsen 
 

 
Binnenspeelruimte: 
Groepsruimte: 42,9 m² 
 
 
Buitenspeelruimte: 
Eigen aangrenzende 
buitenspeelruimte: 300 m² 
 

 
Binnenspeelruimte: 
42,9 m² : 16 kindplaatsen = 2,6 
m² per kind 
 
Buitenspeelruimte: 
300 m² : 16 kindplaatsen = 
18,75 m² per kind 
 

 
De binnenspeelruimte is niet passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd 
van de op te vangen kinderen. De groepsruimte is een ruimte met bar en 3 tafels, waarvan de 
ronde tafel voor knutselactiviteiten is. De 2 andere tafels voor eten/drinken en overige. Verder 
staat er achter de bar een kast en in de ruimte staat nog een knutselkast en een bankje. Er is voor 
de kinderen beperkte mogelijkheid om zich terug te trekken. Voor de oudere kinderen zijn de 
ruimtes niet ingericht met materialen en speelhoeken wat aansluit bij deze leeftijdsgroep. 
 
Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder een rooklucht geconstateerd in de entree. De entree is 
tevens bestempeld als rookruimte middels een bordje en er was een grote asbak aanwezig in de 
ruimte. De ruimte is aangrenzend aan de groepsruimte van de buitenschoolse opvang. 
 
De buitenruimte is niet passend ingericht in overeenstemming met de leeftijdsgroep die wordt 
opgevangen. In het pedagogisch werkplan staat beschreven: We stimuleren buitenspelen.  
De buitenruimte bestaat uit een veld met deels tegels en deels gras, maar ten tijde van de 
inspectie stond het gras hoog waardoor niet goed zichtbaar was waar de tegels zich bevonden. Er 
bevinden zich geen speeltoestellen in de buitenspeelruimte en onvoldoende materiaal om buiten te 
kunnen spelen. De ruimte is weinig uitdagend en stimulerend. 
 
 

 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
niet voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel accommodatie. 
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Bevindingen huidige onderzoek 
Het kindercentrum heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Uit 
onderstaand schema blijkt dat het kindercentrum over voldoende m² binnenspeelruimte beschikt 
voor maximaal 12 kindplaatsen (conform het aantal geregistreerde kindplaatsen in het Landelijk 
Register Kinderopvang). 
 
Maximaal aantal kindplaatsen Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 
 
1 basisgroep(en) met 
maximaal 
12 kindplaatsen 
 

 
Binnenspeelruimte: 
Groepsruimte: 42,3 m² 
 
 
Buitenspeelruimte: 
Eigen aangrenzende 
buitenspeelruimte: 300 m² 
 

 
Binnenspeelruimte: 
42,3 m² : 12 kindplaatsen = 3,56 
m² per kind 
 
Buitenspeelruimte: 
300 m² : 12 kindplaatsen = 
25 m² per kind 
 

 
 
De binnenspeelruimte en de buitenspeelruimte zijn passend maar sober ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
In de binnenspeelruimte is een bar en 1 grote tafel. Daarnaast zijn er diverse speelhoeken 
gemaakt, zoals een zithoek, een auto/bouwhoek en tafels waar de kinderen spelletjes kunnen 
doen. Er wordt gewerkt met kleden waarop (steeds wisselend) spelmaterialen worden klaargezet. 
Er is onder andere een teken-/krijtbord, playmobil, lego, een knikkerbaan, een kasteel, 
verkleedkleren, barbies, leesboeken, puzzels, gezelschapsspelletjes en creatieve materialen 
aanwezig. In een grote knutselkast wordt dit speelgoed opgeborgen indien het niet gebruikt wordt. 
Het spelmateriaal is afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 
De buitenspeelruimte is via een toegangsdeur toegankelijk. De buitenspeelruimte is vast 
beschikbaar, maar niet omheind. Hiervoor zijn afspraken met de kinderen op papier gezet. 
De buitenspeelruimte bestaat deels uit gras en deels uit tegels. Tijdens de inspectie was het gras 
niet te hoog en werd er een buitenspel georganiseerd. 
Er is klein spelmateriaal beschikbaar, onder andere hoepels, ballenpionnen, een waterbaan, 
speedbadminton, stoepkrijt. 
Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van een speeltuin in de wijk. 
 
Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder geen rooklucht geconstateerd in de entree. Er zijn 
betere afspraken gemaakt met de gebruikers van het dorpshuis (er mag niet meer binnen gerookt 
worden, er wordt beter geventileerd en er is geen asbak aanwezig). 
 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel eisen aan ruimte. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (met beroepskracht op locatie) 
• Observaties (tijdens rondgang op de locatie) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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, 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) 
 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De 
houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 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 BSO locatie Suwâld 
Website : http://www.kindvandaag.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000060892803 
Aantal kindplaatsen : 12 
 

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 :  Willemijn Bruining 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 
Datum inspectie : 17-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-02-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


