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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, 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. 15-10-2019, 
met kenmerk 56412-01). 
 

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  
Kinderdagverblijf Vandaag Oudega maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Kinderopvang 
Vandaag. 
Kinderdagverblijf Vandaag Oudega is gevestigd in basisschool de Diamant, midden in het dorp 
Oudega. Het kinderdagverblijf heeft erkenning voor het opvangen en verzorgen van maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over één groepsruimte en een aangrenzende 
buitenspeelruimte. 
 
Naast de dagopvang wordt er ook buitenschoolse opvang geboden. In vakanties en minder drukke 
dagen kunnen deze groepen worden samengevoegd tot een gecombineerde groep. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd: 
12-07-2018 - onderzoek voor registratie i.v.m. een houderwisseling. Advies: Opnemen in het 
landelijk register kinderopvang. 
 
17-09-2018 - jaarlijks onderzoek o.b.v. risicogestuurd toezicht. Advies: Handhaven op de volgende 
domeinen: 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen; 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 
• Eisen aan de ruimtes. 
 
17-10-2018 - incidenteel onderzoek i.v.m. verzoek uitbreiding kindplaatsen. Advies: De 
toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
 
21-01-2019 - nader onderzoek. Richt zich op de tekortkomingen uit het onderzoek d.d. 17-09-
2018. Advies: niet handhaven (alle tekortkomingen zijn hersteld). 
 
09-07-2019 - jaarlijks onderzoek o.b.v. risicogestuurd toezicht. Advies: Handhaven op de volgende 
domeinen: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
 
Belangrijkste bevindingen huidig nader onderzoek 
• Uit het onderzoek (gericht op de tekortkoming op het aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires) is gebleken dat het kindercentrum aan 
alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een 

gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de 
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool op de website www.1ratio.nl. Bij 

minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio 
gedurende maximaal drie uur per dag. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke 

tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit kan per 

weekdag verschillen, maar moet wel voor elke week hetzelfde zijn.  
 
Bevindingen inspectie onderzoek d.d. 09-07-2019 
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de 
(inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode week 24 t/m week 27 van 
2019 getoetst. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de aanwezige beroepskracht(en) tijdens 
het onderzoek op het kindercentrum. 
 
Er worden op het kindercentrum niet altijd voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal 
kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
• De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 

aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond de daarbij behorende 
rekenregels; 

 
• Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de 

stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien 
de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten 
beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 

 
Uit de steekproef blijkt dat gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder 
beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio 
benodigde aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 
15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-
kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. In het locatie specifiek 
veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven op wie er een beroep gedaan kan worden. 
 
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten ertoe leidt dat slechts één 
beroepskracht op het kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht 
ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
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De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
 
 
Datum Aantal kinderen 

en leeftijd 
 

Aantal 
beroepskrachten 
ingezet 

Aantal 
beroepskrachten 
nodig 
 

woensdag 12-06-19 
vanaf 13.30 uur tot 15.00 
uur 

2 van 0 jaar 
1 van 1 jaar 
0 van 2 jaar 
3 van 3 jaar 

1 2 

donderdag 20-06-19 vanaf 
13.30 uur tot 15.00 uur 

3 van 0 jaar 
2 van 1 jaar 
3 van 2 jaar 
3 van 3 jaar 

2 3 

dinsdag 02-07-19 van 14.00 
uur tot 14.30 

3 van 0 jaar 
3 van 1 jaar 
2 van 2 jaar 
3 van 3 jaar 

 3  1 

 
Op donderdag 27 juni 2019 wordt er pauze genomen tussen 14.00 en 15.00 uur. Dit staat niet 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
 
 
 

 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
Dit onderdeel is door middel van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de (inval)roosters van 
de beroepskrachten met betrekking tot de periode 29-10-2019 tot en met 25-11-2019 getoetst. 
 
Er worden op het kindercentrum voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
 
• De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 

aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond de daarbij behorende 
rekenregels; 

• Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de 
stamgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien 
de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten 
beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 

 
Uit de steekproef blijkt dat gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder 
beroepskrachten worden ingezet, ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio 
benodigde aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste 
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel aantal beroepskrachten. 
 

Gebruikte bronnen 

• Presentielijsten (29-10-2019 tot en met 25-11-2019) 
• Personeelsrooster (29-10-2019 tot en met 25-11-2019) 
• Pedagogisch werkplan (2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 



 

7 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 25-11-2019 
Vandaag Kinderopvang Oudega te Oudega 

 

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 : 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 : 25-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2019 
 
 
 
 
 
 


