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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. 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Smallingerland heeft GGD Fryslân op 21 januari 2019 een 
onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij Kinderdagverblijf Vandaag Oudega in Oudega. 
 
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtreding die beschreven 
staat in de brief die de houder van de gemeente Smallingerland heeft ontvangen 
(d.d. 29 oktober 2018, met kenmerk 24276/001). 
 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. 
Bij dit nader onderzoek d.d. 21-01-2019 zijn de overtredingen zoals in de brief van de gemeente 
Smallingerland staan omschreven opnieuw beoordeeld. 
 
 
Conclusie:  
De conclusie is dat de houder de tekortkomingen heeft hersteld en derhalve voldoet aan de 
toetsingseisen die gelden voor de overtredingen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. In principe wordt een kind opgevangen in 
één stamgroep, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Daarnaast 
worden er voorwaarden gesteld aan de maximale groepsgrootte, het maximaal aantal vaste 
beroepskrachten per kind en aan het gebruik maken van het maximaal aantal stamgroepsruimtes 
gedurende de week. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een 
beroepskracht van het kind die onder andere periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders 
bespreekt. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De overtreding, die geconstateerd is bij de inspectie van 17 september 2018, is als volgt 
omschreven. 
 
Tijdens de inspectie is gebleken dat een kind van het kinderdagverblijf op de buitenschoolse 
opvang is opgevangen. Hierbij is onderstaande tekortkoming geconstateerd; 
• De beroepskracht geeft aan dat het kind zonder met vooraf gegeven schriftelijke toestemming 

van de ouders in een overeengekomen periode in één andere stamgroep worden opgevangen 
dan de vaste stamgroep. 

 
Tijdens het intakegesprek wordt aangegeven in welke stamgroep het kind zit en welke 
beroepskrachten op welke dag(delen) werkzaam zijn. Ieder kind heeft maximaal drie vaste 
beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
Ieder kind gebruik maakt van ten hoogste maximaal 2 verschillende stamgroepsruimtes gedurende 
een week. 
 
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd: 
 
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. De beroepskracht geeft aan dat niet te allen tijde kan worden voldaan aan het vaste 
gezichtencriterium. 
 
Tijdens dit nader onderzoek heeft de houder aangetoond dat de benodigde 
toestemmingsformulieren, waarin is opgenomen dat een kind in meerdere stamgroepen kan 
worden opgevangen, aanwezig zijn en getekend zijn door de ouders/ verzorgers van het kind. 
 
Conclusie: 
Uit de toetsing is gebleken dat de houder beschikt over de juiste toestemmings documenten 
voor het opvangen van kinderen in een andere stamgroep. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Er is gesproken met een beroepskracht) 
• Toestemmingsformulier(en) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De overtreding, die geconstateerd is bij de inspectie van 17 september 2018, is als volgt 
omschreven. 
 
De houder heeft voor het kindercentrum een actueel beleid vastgesteld dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd is.   
In het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij nog niet op de hoogte is van de inhoud van het 
veiligheidsbeleid. 
 
Zoals in de zienswijze van de houder is vermeld is op 17 oktober 2018 het veiligheidsbeleid en de 
uitvoering hiervan besproken met de medewerkers van deze locatie. 
Houder heeft dit aantoonbaar gemaakt middels inzage in de agenda en notulen van dit overleg. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De overtreding, die geconstateerd is bij de inspectie van 17 september 2018, is als volgt 
omschreven. 
 
Het kindercentrum maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (juli 2013) en van de handleiding meldcode waarin een duidelijke 
procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van 
kindermishandeling en/of seksueel geweld. De meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang 
voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij onvoldoende op de hoogte is van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Zoals in de zienswijze van de houder is vermeld is op 17 oktober 2018 het veiligheidsbeleid en de 
uitvoering hiervan besproken met de medewerkers van deze locatie. 
Houder heeft dit aantoonbaar gemaakt middels inzage in de agenda en notulen van dit overleg. 
In 2019 wordt een nieuwe versie van de meldcode geïmplementeerd op deze locatie. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Er is gesproken met een beroepskracht) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 

 
De overtreding, die geconstateerd is bij de inspectie van 17 september 2018, is als volgt 
omschreven. 
 
De buitenruimte die gebruikt wordt voor dit kinderdagverblijf is nog niet voldoende ingericht. 
De beroepskracht geeft aan dat dit wel op de planning staat maar nog niet is uitgevoerd. 
  
In de slaapruimte voor de kinderen staan vier bedjes die aan het zicht zijn onttrokken waardoor de 
uitvoering van het vier ogen principe niet plaats kan vinden. 
 
Door een herschikking van de bedden is er nu voldoende zicht op de bedden van de kinderen. 
Volgens de planning van de houder wordt het buitenspeelterrein in het voorjaar 2019 aangepakt. 
Tot die tijd wordt er gebruik gemaakt van het buitenspeelterrein van de peuterspeelzaal die ook 
onderdeel uitmaakt van dit pand. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Er is gesproken met een beroepskracht) 
• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
 - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
   - een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 
het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan 
wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
 - indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
 - specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
 a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
 c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
 d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vandaag Kinderopvang Oudega 
Vestigingsnummer KvK : 000056630026 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

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 : 21-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 07-02-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


