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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 op alle overtredingen die beschreven staan in de brief die de houder
van de gemeente heeft ontvangen van 07-06-2021 met als kenmerk: S2021/14651.
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:
•
Een bureauonderzoek van (extra) verkregen zakelijke gegevens en bescheiden.
•
E-mail contact met de houder.
Combinatiegroep
Bij dit kindercentrum is sprake van opvang in één gecombineerde groep voor kinderen in de leeftijd
van 0 - 13 jaar. De inhoud van dit rapport geldt zowel voor het kinderdagverblijf als voor de
buitenschoolse opvang.

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
De houder biedt opvang aan de kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar (basisschoolleeftijd).
De locatie is geschikt gemaakt voor de kinderopvang. Er is een leefruimte gecreëerd, sanitaire
ruimtes en slaapruimtes. Er zijn twee aansluitende buitenruimtes gecreëerd voor de kinderen.
De locatie is vijf werkdagen in de week geopend vanaf 07:30 uur tot 17:30 uur (maandag t/m
vrijdag). Bij peet biedt ook extra opvang aan van 07:00-07:30 en van 17:30 – 18:00 uur. Tevens
biedt de locatie gedeeltelijke vakantieopvang aan.
De kinderen worden opgevangen in een gecombineerde groep dagopvang en buitenschoolse
opvang. Op de gecombineerde groep kunnen tegelijkertijd 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar
opgevangen worden. Het is niet mogelijk om deze groep als gecombineerde groep in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) te registreren. Daarom staat een combinatiegroep twee keer in het
LRK. Het aantal kindplaatsen is evenredig per opvangvorm verdeeld. In de praktijk mogen er niet
meer kinderen zijn dan het maximum aantal kindplaatsen.
Voor het kindercentrum houdt dit in:
•
Voor de KDV maximaal 8 kindplaatsen;
•
Voor het BSO maximaal 8 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd:
12-12-2016: Onderzoek waarin geconstateerd is dat de locatie niet geregistreerd staat in het
Landelijk Register Kinderopvang. Advies: Handhaven.
15-05-2018: Incidenteel onderzoek. Advies: Handhaven
16-05-2019: Onderzoek voor registratie. Advies: De toezichthouder geeft geen advies tot
registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Er zijn overtredingen geconstateerd
binnen de volgende domeinen: Registratie, Pedagogisch beleid en Verklaring omtrent het gedrag.
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29-08-2019: Onderzoek voor registratie. Advies: De toezichthouder geeft advies tot registreren in
het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
12-11-2019: Onderzoek na registratie. Advies: Geen handhaving.
06-10-2020: Onderzoek voor registratie (verhuizing en houderwisseling). Advies: Opnemen in het
landelijk register kinderopvang.
08-04-2021: Onderzoek na registratie. Advies: Handhaven op de volgende onderdelen:
•
Pedagogisch beleid;
•
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang;
•
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek
Tijdens het onderzoek na registratie van 08-04-2021 is er geconstateerd dat het kindercentrum
niet aan alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. Er is een overtreding
geconstateerd op onderstaande onderdelen:
• Pedagogisch beleid;
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang;
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.
In het huidige onderzoek zijn de volgende overtredingen opnieuw beoordeeld;
• Pedagogisch beleid en
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.
De overtreding m.b.t. de verklaring omtrent gedrag en personenregister kinderopvang kan niet
worden hersteld, maar hiervoor is een aanwijzing opgelegd, om hiervoor een herhaling in de
toekomst te voorkomen.
Conclusie:
Uit het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder de twee overtredingen heeft hersteld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Tijdens het onderzoek na registratie van 08-04-2021 is er geconstateerd dat de houder niet
voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot het pedagogisch beleid. Het beleid bevat geen
concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en
gestimuleerd voor alle kinderen.
Bevindingen huidig onderzoek
De houder heeft het beleidsplan herzien en gemaild naar de toezichthouder. De tekst waarin stond
dat de ontwikkeling alleen gevolgd wordt voor kinderen van 0-4 jaar is nu aangepast naar "de
kinderen", zodat het nu voor alle leeftijden geldt. Bij het volgend inspectie onderzoek zal moeten
blijken of de houder dit in de praktijk ook uitvoert.
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste voorwaarde(n) op het onderdeel pedagogisch beleid.
Conclusie:
De houder heeft de overtreding(en) hersteld.
Gebruikte bronnen
•

Pedagogisch beleidsplan (juli 2021 versie 21.25.07)
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Personeel en groepen
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Tijdens het onderzoek na registratie van 08-04-2021 is er geconstateerd dat de houder niet
voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerkers.
De houder heeft een planning gemaild waarop te zien is hoeveel uren de beroepskrachten aan
coaching zullen ontvangen. Het is niet een inzichtelijke berekening (geen duidelijke FTE overzicht
per 01-01-2021). Tevens zijn er geen uren inzichtelijk voor het beleid. De berekening 50 uur x het
aantal kindercentra + 10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers ontbreekt in deze. Ouders
moeten hierover nog geïnformeerd worden.

Bevindingen huidig onderzoek
De houder heeft een nieuw overzicht gemaakt. Hierop is duidelijk te zien welke uren aan coaching
en welke uren aan het beleid besteed gaan worden. Tevens is duidelijk om hoeveel FTE (per 01-012021) het gaat. De houder heeft een nieuwsbrief voor de ouders opgesteld, waarbij het overzicht is
gedeeld.
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste voorwaarde(n) op het onderdeel inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.
Conclusie:
De houder heeft de overtreding(en) hersteld.
Gebruikte bronnen
•
•

Nieuwsbrieven (juli 2021)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
Personeel en groepen
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: bijPeet B.V.

Vestigingsnummer KvK

: 000046224491

Aantal kindplaatsen

: KDV 8 en BSO 8

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: bijPEET B.V.

Adres houder

: Friese Streek 11

Postcode en plaats

: 9872 PP Stroobos

KvK nummer

: 78611393

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

: 08-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 13-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 13-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 27-07-2021
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