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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 Achtkarspelen heeft ontvangen (d.d. 27-05-2019, 
met dossiernummer Z2019-05898). 

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 BSO Sport en Cultuur Boelenslaan Kinderdagverblijf maakt deel uit van de 
koepelorganisatie Vandaag Kinderopvang. 
 
Het kinderdagverblijf staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met 16 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden in 1 stamgroep voor kinderen in 
de leeftijd van 0–4 jaar. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.30-18.30 uur. 
Het kinderdagverblijf is gehuisvest in het multifunctioneel centrum van Boelenslaan samen met 
Vandaag Buitenschoolse opvang Sport en Cultuur Boelenslaan. 
 
Inspectiegeschiedenis 
2016: Jaarlijks onderzoek na onderzoek voor registratie op 07-12-2016 
De toezichthouder heeft het advies aan het college gegeven om niet te handhaven. 
 
2017: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 05-04-2017 
De toezichthouder heeft het advies aan het college gegeven om niet te handhaven. 
 
2018: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 24-05-2018 
De toezichthouder heeft het advies aan het college gegeven om niet te handhaven na overleg en 
overreding op de volgende voorwaarden: 
• Pedagogisch beleid 
• Toestemmingsformulieren 
• VOG 
 

2019: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 15-04-2019  
De toezichthouder heeft het advies aan het college gegeven om te handhaven op de volgende 
domeinen: 
• Pedagogisch beleid 
• Pedagogische praktijk 
• Personeel en groepen; verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
• Accommodatie; eisen aan de ruimte 
 
2019: Nader onderzoek op 12-06-2019 
In dit nader onderzoek heeft de herbeoordeling plaatsgevonden op de domeinen Pedagogisch 
beleid en Veiligheids- en gezondheidsbeleid. Advies: niet handhaven. 
 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
In dit nader onderzoek heeft de herbeoordeling plaatsgevonden op de domeinen pedagogische 
praktijk en accommodatie. Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum niet aan alle 
inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er is opnieuw een overtreding 
geconstateerd op onderstaand onderdeel: 
•  Accommodatie; eisen aan de ruimte 

 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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. 
  
 

Pedagogische praktijk 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot 
verantwoorde kinderopvang. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de 

toezichthouder gebruik gemaakt van het veldinstrument observatie pedagogische praktijk – 
kindercentra en peuterspeelzalen (www.rijksoverheid.nl).  
 
Bevindingen inspectie d.d. 15-04-2019 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 

b. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

c. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 
Aan de hand van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk is de pedagogische praktijk 
tijdens het onderzoek op het kindercentrum beoordeeld. 
  
Observatiedagdeel: maandagmiddag 
Observatiemomenten: tijdens vrij spel, tafelactiviteit en een overdracht. 
Groepssamenstelling: 7 kinderen en 2 beroepskrachten. 
 
Naar aanleiding van de observaties is geconstateerd dat tijdens het inspectiebezoek niet voldoende 
is voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van de 
uitgangspunten en werkinstructies die beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan en 
werkplan(en): 
 
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
Kinderen worden niet voldoende spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
Tijdens het inspectiebezoek was er voor de kinderen geen speelmateriaal beschikbaar wat de 
kinderen zelf konden pakken. De beroepskracht gaf tijdens het interview aan dat het de visie van 
de houder is om geen speelgoed beschikbaar te hebben voor de kinderen om zelf te pakken, maar 
bieden het als beroepskrachten aan. Hierdoor kan het kind zelf geen eigen keuze maken en dit 
strookt niet met het beleidsplan waarin staat: Wij vinden het belangrijk de zelfstandigheid van 

kinderen te versterken. Onder zelfstandigheid verstaan wij dat kinderen zich vrij voelen om dingen 

zelf te doen, te vragen en te vertellen. Dat kinderen eigen keuzes maken, activiteiten verzinnen, 
durven uitvoeren en alleen kunnen spelen. 
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Bevindingen huidig nader onderzoek 
Tijdens het locatiebezoek blijkt dat er nieuwe materialen aangeschaft zijn voor de kinderen. 
Hierdoor kunnen de kinderen zelf meer zelfstandig gaan ontdekken. Tevens worden er wisselende 
materialen aangeboden aan de kinderen tijdens de opvang. Ook geeft de locatieverantwoordelijke 
tijdens het interview aan dat er creatief materiaal aangeboden wordt op de tafel om vervolgens te 
kijken of de kinderen hiermee aan de slag gaan en wat ze ermee gaan experimenteren. 
Toezichthouder heeft dit materiaal tijdens het locatiebezoek gezien.  
Tevens gaf zij aan dat er nog meer nieuw materiaal aangeschaft is, maar nog thuis lag. 
In de kasten lagen puzzels en andere materialen in bakjes wat de kinderen zelf konden pakken. 
Tevens waren er leesboekjes beschikbaar.  
Toezichthouder heeft geconstateerd dat de tekortkoming op dit domein is opgelost. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens de observatie voldoet aan de getoetste criteria 
op het onderdeel pedagogische praktijk. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 
 

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 

Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per aanwezig 

kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

beschikbaar. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte in ieder geval 
aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 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.  
Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar beschikt het kindercentrum over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.  
 
Bevindingen inspectie d.d. 15-04-2019 
 
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
 
Het kindercentrum heeft de beschikking over diverse ruimtes. De ruimtes zijn onderdeel van het 
multifunctioneel centrum. De houder heeft geen enkele ruimte voor het kinderdagverblijf 
permanent tot haar beschikking. Zowel de groepsruimte als de slaapruimte worden gedeeld i.v.m. 
het gebruik van andere activiteiten. 
 
De binnenspeelruimte en de buitenspeelruimte zijn niet passend ingericht in overeenstemming met 
het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Het buitenterrein is aan een opknapbeurt 
toe. De houder heeft al aangegeven dat de opdracht uit staat, maar men is nog niet begonnen. Er 
ligt bijvoorbeeld een stapel losse stoeptegels e.d. 
 
Tevens is de buitenspeelruimte niet toegankelijk voor de kinderen. Toegankelijk betekent dat er 
geen belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. De opvang moet zo georganiseerd zijn 
dat kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde buiten kunnen spelen. De 
buitenruimte is niet aangrenzend aan de groepsruimte. De kinderen moeten met de beroepskracht 
via de entree naar buiten lopen en dan door een hek naar het buitenterrein. 
 
Het kindercentrum beschikt niet over een permanent gebruik van een slaapkamer, aangezien de 
BSO-kinderen van deze ruimte gebruik dienen te maken bij meer dan 12 kinderen. 
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Bevindingen huidig nader onderzoek 
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder gezien dat zowel de binnen- als buitenruimte 
passend is ingericht. De houder heeft het buitenterrein opgeknapt. 
 
De leefruimte van het kinderdagverblijf en de slaapruimte zijn permanent beschikbaar voor de 
opvang. De houder heeft het nu zo geregeld dat wanneer er te veel BSO-kinderen zijn (vanwege de 
maximale groepsgrootte op de buitenschoolse opvang), de jongste kinderen samengevoegd 
worden op het kinderdagverblijf. Houder dient het pedagogisch werkplan nog wel hierop aan te 
passen. Dit is een tijdelijke situatie. De locatieverantwoordelijke geeft aan tijdens het interview dat 
ze aan het informeren is bij de school in het dorp of daar een ruimte beschikbaar is voor de 
buitenschoolse opvang.  
 
De buitenspeelruimte is nog niet toegankelijk voor de kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen 
belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. De opvang moet zo georganiseerd zijn dat 
kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde buiten kunnen spelen. De buitenruimte is 
niet aangrenzend aan de groepsruimte. De kinderen moeten met de beroepskracht via de entree 
naar buiten lopen en dan door een hek naar het buitenterrein. 
De locatieverantwoordelijke geeft aan dat ze aankomende week (week 34) hiermee bezig gaat. 
 
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 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 BSO Sport en Cultuur Boelenslaan 
Vestigingsnummer KvK : 000009443088 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Johanna Weijntje Frederika Boer 
Website : www.kindvandaag.nl 
KvK nummer : 01112583 
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 :  Marja de Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Achtkarspelen 
Adres : Postbus 2 
Postcode en plaats : 9285 ZV BUITENPOST 
 

Planning 
Datum inspectie : 19-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 03-09-2019 
 
 
 
 
 
 


