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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 Dantumadeel heeft ontvangen (d.d. 09-10-2019, 
met kenmerk Z213248-2019). 
 

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  
Kinderopvang Broeksterwâld is onderdeel van Vandaag Kinderopvang. Houder is voornemens te 
starten met een gecombineerde groep 0 tot 13 jaar, met 16 kindplaatsen. 
De kinderopvang zal plaatsvinden in een ruimte van dorpshuis De Pipegael. De buitenruimte is 
aangrenzend gelegen aan de zijkant van het gebouw. 
De locatie zal dagelijks geopend zijn van 06.30 uur tot 18.30 uur. Er wordt voorschoolse opvang 
geboden voor de kinderen van 4 - 13 jaar. Tevens geopend voor de kinderen van de 
buitenschoolse opvang op schoolvrije dagen en tijdens vakantie. 
 
Inspectiegeschiedenis 
02-01-2019 onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
 
02-04-2019 onderzoek na registratie. Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor 
voorschriften die niet nageleefd werden. Dit betreft de volgende domeinen: Veiligheid en 
gezondheid, Ouderrecht. Advies: Handhaven op het domein Veiligheid en gezondheid. 
 
09-09-2019 nader onderzoek. Advies: Opnieuw handhaven op het domein Veiligheid en 
gezondheid. 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Uit het nader onderzoek is gebleken dat het kindercentrum voor de derde keer niet aan alle 
inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er is een overtreding geconstateerd op 
onderstaand onderdeel: 
 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

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

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 houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen van het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd en er 

conform het beleid wordt gehandeld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete 
beschrijving van grote en kleine risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 

kindercentrum met zich meebrengt, welke maatregelen zijn genomen op het inperken van het 
risico op grensoverschrijdend gedrag en hoe de achterwacht is geregeld. 
 
Bevindingen vorige inspectie d.d. 02-04-2019 
De houder heeft voor het kindercentrum een beleid vastgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd is. 
De houder houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op 
het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de 
dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 
 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt tevens een concrete beschrijving gegeven van: 
• De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren. 

• De risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
− de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
− de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
− het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. 

• Een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 
risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en 
welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen 
betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. 

• De wijze waarop de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

• De wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum 
aanwezig is. 
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De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde 
ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen. 
 
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd en hiervoor een 
herstelaanbod gedaan: 
• De houder draagt er deels zorg voor dat er volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

wordt gehandeld. In het beleidsplan wordt gesproken over het gebruik van alcohol voor het 
desinfecteren bij het reinigen van braaksel. Ten tijde van de inspectie werd een ander middel 
gebruikt, welke niet geschikt is voor het desinfecteren van oppervlakten. 

• Houder beschrijft voor de invulling van het vierogenprincipe dat de deur naar de gang van het 
multifunctioneel centrum altijd open staat. De deur stond tijdens het inspectiebezoek dicht. De 
groepsruimte is van de straatzijde niet goed zichtbaar. De houder heeft daarom ook 
beschreven dat er een groepshulp aangenomen zou worden zodat deze persoon op de 
momenten dat er maar één beroepskracht aanwezig is, ingezet kan worden. Dit is (nog) niet 
gedaan. 

  
Conclusie: 
De houder heeft het herstelaanbod geaccepteerd, maar heeft geen herstel kunnen realiseren; 
Houder geeft het volgende aan bij de twee bevindingen: 
• De dettol wordt niet meer gebruikt als schoonmaakmiddel voor oppervlakten. Hiermee is deze 

bevinding hersteld. 
• "we zijn wel bezig met het zoeken van een groepshulp en er lopen sollicitaties vandaar dat het 

er nog wel in staat. Maar op dit moment is er nog geen passende oplossing inderdaad". Deze 
bevinding is niet hersteld. 

 
 
Bevindingen nader onderzoek d.d. 09-09-2019 
Tijdens het inspectiebezoek laat de beroepskracht zien waar ze de oppervlakten mee kan 
desinfecteren. Helaas is dit wederom hetzelfde middel wat bij het vorige inspectiebezoek ook 
getoond werd en welke niet geschikt is voor het desinfecteren van oppervlakten. 
Daarnaast was de beroepskracht alleen op de groep en gaf zij aan dat er (nog) geen vrijwilliger op 
de groep gezet is. Hiermee wordt niet voldaan aan het beleid vierogenprincipe dat beschreven is 
door de houder. 
 
 
 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de beroepskracht het desinfectiemiddel laten zien en verteld wat 
de procedure is om te desinfecteren. Alle juiste middelen zijn aanwezig. 
 
Ter invulling van het vierogenprincipe zijn er stagiaires ingezet. De stagiaires zijn er echter niet op 
alle momenten aanwezig. Het is de toezichthouder tevens niet bekend of dit stagiaires betreft van 
18 jaar of ouder. Toezichthouder heeft de houder gevraagd om het beleid op te sturen, echter de 
houder heeft hier geen gehoor aan gegeven. Derhalve heeft de toezichthouder dit item voor de 
derde keer negatief beoordeeld. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

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) 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Gesproken met de aanwezige beroepskracht op 07-11-2019) 
• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vandaag Kinderopvang 
Website : http://www.kindvandaag.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000005975859 
Aantal kindplaatsen : KDV 8 en BSO 8 
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 : Dantumadiel 
Adres : Postbus 22 
Postcode en plaats : 9104 ZG DAMWALD 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2019 
 
 
 
 
 
 


