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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 (deel 1) richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtreding die 
beschreven staat in de brief die de houder van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft ontvangen 
(d.d. 05-11-2019, met kenmerk S2019-27563). 
 

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. Vandaag biedt buitenschoolse en vakantieopvang aan op sport- en cultuurlocaties in 
Drachten en omgeving.  
 
De buitenschoolse opvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met 16 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in 1 basisgroep 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 tijdelijk gehuisvest in dezelfde ruimte als de Peuteropvang It 
Pjutteplak. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderstaande onderzoek is het afgelopen jaar uitgevoerd: 
 
29-04-2019 Onderzoek voor registratie i.v.m. een houderwisseling 
Advies: Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
 
03-10-2019 Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaven op de volgende domeinen: 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogisch praktijk; 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Eisen aan de ruimtes; 
• Oudercommissie.  
 
 
Belangrijkste bevindingen huidig nader onderzoek (gericht op de tekortkoming van het 
pedagogisch beleid) 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan het inspectie-item voldoet dat in dit 
onderzoek getoetst is. 
 

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 het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie beschreven. Daarna volgt 

een oordeel 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 het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud 
van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het 

onderzoek is het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst.   
 
Bevindingen vorig inspectie onderzoek d.d. 03-10-2019 
De kinderopvangorganisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle 
kindercentra van deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang 
en de buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder 
kindercentrum met een pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling gegeven aan de 
pedagogische visie van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatiespecifieke beschrijving 
en is een praktische uitwerking van de pedagogische visie. 
 
Het pedagogisch beleidsplan en/of werkplannen bevat onder andere een concrete beschrijving van: 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang. 
• 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. 

• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 

• 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. 

• Een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van 
buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

 
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het 
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
De buitenschoolse opvang gebruikt de ruimte gezamenlijk met de peuteropvang. Tijdens het 
inspectiebezoek is de ruimte als peuteropvang ingericht. Er was geen uitdaging voor de kinderen in 
de leeftijd van 4-12 jaar. De beroepskracht (die hier eenmalig inviel) vroeg aan de kinderen wat ze 
deden tijdens de buitenschoolse opvang. Hierop kwam tevens weinig respons. Dit strookt niet met 
de visie van de houder. De houder beschrijft haar visie op de omgeving als volgt: 
Een positieve, stimulerende omgeving waarin een kind zich veilig en geaccepteerd voelt, geeft een 

kind ruimte om deze talenten en mogelijkheden te ontdekken en daar plezier aan te beleven. 
VANDAAG vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in een dergelijke omgeving. De interactie 

tussen kind en omgeving is volgens VANDAAG dan ook het meest kenmerkende aspect van 

ontwikkeling. 
De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen staat niet beschreven. 
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Bevindingen huidig nader onderzoek 
De houder heeft een herziene versie van het pedagogisch werkplan aan de toezichthouder gemaild 
op 25-11-2019. Herin heeft de houder de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep 
concreet beschreven: 
 
Er zijn 16 kindplaatsen bij BSO Jistrum. De groep is verticaal en bestaat uit kinderen tussen de 4 
en 13 jaar. Op dit moment zijn er op maandag 2 kinderen van 7 jaar, 1 van 6 en 1 van 5 jaar. Op 

donderdag 1 van 10, 1 van 7 en 1 van 6 jaar. 
Kind bezetting peildatum september 2019: 
Maandag: 4 
Donderdag: 3 
 
Tevens heeft de houder aanpassingen gedaan om te kunnen voldoen aan het handelen in de 
praktijk. De houder heeft dit per mail aan de toezichthouder geschreven: 
 
De volgende acties zijn ondernomen om te voldoen aan het handelen volgens het pedagogisch 

beleid: 
 
Pedagogische praktijk/eisen aan de ruimte: 
• De peuterkring wordt voor aanvang van de BSO opgeruimd, net als alle peuterstoeltjes en 

tafeltjes.  
• Er is materiaal aangeschaft passend bij de leeftijden van de kinderen.  
• Er wordt materiaal klaargelegd zodat het uitnodigend is voor de BSO kinderen.  
 
De gemeente heeft een de houder een aanwijzing opgelegd om binnen twee weken na 05-11-2019 
het pedagogisch beleid op orde te hebben. De houder voldoet hiermee aan de opgelegde eis om 
het concreet te beschrijven. 
Daarnaast dient de houder dit binnen twee maanden na 05-11-2019 in de praktijk te hebben 
gebracht. Het toetsen of de houder handelt naar het geschrevene in het pedagogisch beleid zal 
daarom dan ook in het volgend nader onderzoek aan de orde komen. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek voldoet aan de getoetste 
criteria op het onderdeel pedagogisch beleid. 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch werkplan (2019 gemaild op 25-11-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
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 werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vandaag BSO Jistrum 
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 : Tytsjerksteradiel 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 9250 AA BURGUM 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2019 
 
 
 
 
 
 


