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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 07-06-2021 met als kenmerk: 122349-01 met een 

hersteltermijn van 3 weken. 

 

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 

Kinderdagverblijf Vandaag Oudega maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Kinderopvang 

VANDAAG. VANDAAG biedt buitenschoolse en vakantieopvang aan in basisscholen en op sport- en 

cultuurlocaties in Drachten en omgeving. 

 

Het kinderdagverblijf heeft erkenning voor het opvangen en verzorgen van maximaal 13 kinderen 

in de leeftijd van 0 - 4 jaar. De locatie is geopend van 06.30 uur tot 18.30 uur. Naast de 

dagopvang wordt er ook buitenschoolse opvang geboden. Er vindt nog een incidenteel onderzoek 

plaats om te beoordelen of de groep een combinatiegroep kan worden 0-12 jaar met 6 

kindplaatsen KDV en 6 kindplaatsen BSO. Daarnaast is de houder voornemens een peutergroep te 

starten per 01-10-2021 met 16 kindplaatsen 2-4 jaar. Dit valt buiten dit nader onderzoek. 

 

Kinderdagverblijf Vandaag Oudega is gevestigd in samenwerkingsschool de Diamant, midden in het 

dorp Oudega. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over één groepsruimte en een 

aangrenzende buitenspeelruimte. Per 01-10-2021 zal de houder de beschikking krijgen over twee 

groepsruimtes en twee aangrenzende buitenruimtes. 

 

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. Alle tekortkomingen uit het onderzoek d.d. 17-09-2018 zijn 

hersteld. Advies: niet handhaven. 
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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 

25-11-2019 - Nader onderzoek. Alle tekortkomingen uit het onderzoek van 09-07-2019 zijn 

hersteld. Advies: Niet handhaven. 

04-08-2020 - Jaarlijks onderzoek o.b.v. risicogestuurd toezicht.  Advies: niet handhaven. 

Kindplaatsen terugbrengen. 

08-03-2021 - Jaarlijks onderzoek o.b.v. risicogestuurd toezicht. Advies: Handhaven op de 

onderdelen: Pedagogisch beleid, Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van 

beroepskrachten in opleiding en stagiaires en Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers. 

 

Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 08-03-2021 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: 

 

• Pedagogisch beleid; 

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

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers. 

 

In dit onderzoek worden alleen de overtredingen met een hersteltermijn van 3 weken opnieuw 

beoordeeld. Het betreft onderstaand onderdeel: 

 

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

 

Conclusie: 

Uit het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder de overtreding(en), met een hersteltermijn 

van 3 weken, heeft hersteld. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

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

stagiaires 

Tijdens het jaarlijks van 08-03-2021 is er geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de 

gestelde eisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. De houder zet te weinig 

beroepskrachten in voor het aantal aanwezige kinderen dat wordt opgevangen.  

 

Bevindingen huidig onderzoek 

 

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 01-07-2021 t/m 20-08-2021 

getoetst. 

 

Uit de steekproef is geconstateerd dat op het kindercentrum op de getoetste dagdelen voldoende 

beroepskrachten ingezet worden voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De verhouding 

tussen het minimaal aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen is bepaald met 

behulp van de rekentool op de website www.1ratio.nl. 

 

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

voldoet aan de getoetste voorwaarde(n) op het onderdeel aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

 

Conclusie:  

De houder heeft de overtreding(en) hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Presentielijsten (01-07-2021 t/m 20-08-2021) 

• Personeelsrooster (01-07-2021 t/m 20-08-2021) 

• Pedagogisch werkplan (2021 KDV en BSO) 

 

  

http://www.1ratio.nl/
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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 de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Vandaag Kinderopvang Oudega 

Vestigingsnummer KvK : 000056630026 

Aantal kindplaatsen : 13 

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 : 23-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-09-2021 

 

http://www.kindvandaag.nl/

