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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
De inspectie is op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd waarbij niet alle inspectie-items zijn 
beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op documenten.  
 
 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Achtkasrpelen heeft GGD Fryslân op 13 maart 2014 een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf De Kindertuin te Surhuisterveen.  
  
Kinderdagverblijf De Kindertuin is onderdeel van Kinderopvang Achtkarspelen. 
Het kinderdagverblijf biedt volgens het landelijk register opvang aan maximaal 56 kinderen. 
Er zijn 4 stamgroepen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar: Kwetternest, Vlinderhofje, Kikkerplons en 
Woelmuis. Kikkerplons is momenteel niet als stamgroep in gebruik.  
  
Het onderzoek heeft zich primair gericht op documenten. Uit het onderzoek is gebleken 
dat kinderdagverblijf De Kindertuin niet aan het volgende inspectie-item voldoet:  
•  Beroepskracht-kindratio. 
 
 
Reactie op zienswijze houder  
De door de houder ingediende zienswijze op 10 april 2014 vormt voor de toezichthouder geen 
aanleiding tot het wijzigen van de beoordeling.  
 
Uit de steekproef van aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten 
van de maand januari t/m 20 maart 2014 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep 
Woelmuis niet op alle woensdagen voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang.  
Het ontbreken van een beroepskracht op de woensdagen tijdens de peuterplusactiviteiten op de 
groep Woelmuis gebeurt om economische redenen.  
 
Op deze groep worden te weinig beroepskrachten ingezet, op het moment dat er peuterplus-
activiteiten worden aangeboden. De meerwaarde van het aanbieden van extra activiteiten voor 
bepaalde doelgroepen als de peuters is zeker belangrijk en dat wordt zo ook gezien door de GGD. 
Echter het mag niet betekenen dat er door het aanbieden van deze activiteiten minder 
beroepskrachten worden ingezet op stamgroepsniveau.  
De activiteiten worden volgens de houder op andere dagen spontaan voor de peuters aangeboden, 
maar niet ingeroosterd. Deze werkwijze zonder roosterwijziging betekent dat er wel voldoende  
beroepskrachten op stamgroepsniveau zijn ingezet én peuters de mogelijkheid hebben om aan 
de extra activiteiten mee te doen. Het zogenaamde open deuren beleid kan dus binnen de 
wetgeving uitstekend plaatsvinden. Met dit open deuren beleid hoeven kinderen niet te worden 
uitgesloten van deelname om de ontwikkeling extra te stimuleren, zoals nu wel het geval is bij de 
huidige werkwijze.   
 
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
Kinderopvang is het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen.  
  
Er is sprake van betaalde opvang en de opvang is bedrijfsmatig georganiseerd, er is personeel. 
Op de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en er wordt een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs 
volgen.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl en www.kinderopvangachtkarspelen.nl   
• Vorige inspectierapporten (5 december 2012 en 4 april 2013)  
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Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 
 
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot 
verantwoorde kinderopvang. De inhoud van het pedagogisch beleid wordt (bij een volgende 
inspectie) aan de pedagogische praktijk getoetst.   
  
Kinderopvang Achtkarspelen heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan.    
Daarnaast heeft iedere locatie een pedagogisch werkplan, waarin staat beschreven hoe de 
algemene visie naar de praktijk van de locatie is vertaald. 
  
In het pedagogisch beleids- en werkplan zijn de 4 competenties uit de Wet uitgewerkt. 
Daarnaast wordt er in het pedagogisch werkplan onder andere aandacht besteed aan de 
samenstelling van de groep, de werkwijze, het specifieke karakter van de accommodatie,  
de achterwachtregeling, de ondersteuning van de beroepskracht met een stagiaire, het wennen  
en het gebruik van extra dagdelen. 
Voor 3+ kinderen worden binnen het kinderdagverblijf peuterplusactiviteiten aangeboden.  
Deze peuteractiviteiten zijn beschreven in het pedagogisch werkplan. 
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden waarbij de houder een aanvulling in het 
pedagogisch werkplan binnen het gestelde termijn heeft overlegd. Dit gaat over de wijze waarop 
het vierogenprincipe is vormgegeven. De houder had dit punt al beschreven in de oudergids,  
maar nog niet opgenomen in het pedagogisch werkplan. Hiermee wordt alsnog voldaan aan het 
inspectie-item.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan (definitief 3-2014) 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle medewerkers die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
hebben van vóór 1 maart 2013 dienen een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt 
gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden. 
Het aanvragen van nieuwe verklaringen omtrent gedrag wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent 
voor het toezicht op de VOG’s, dat er gekeken wordt naar de datum op de VOG en er getoetst 
wordt of de houder bijtijds een nieuwe VOG heeft laten aanvragen. 
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening en 
zullen tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanleveren. 
 
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden verklaringen omtrent 
het gedrag van 21 beroepskrachten, 5 huishoudelijk medewerkers en 3 stagiaires. Deze VOG's zijn 
afgegeven tussen 26 oktober 2012 en 27 december 2013. 
 
Na de vorige inspectie van 4 april 2013 zijn er 4 (inval)beroepskrachten in dienst gekomen.  
Een beroepskracht is in dienst gekomen op 21 oktober 2013 en de VOG is afgegeven op  
27 december 2013. De VOG is niet voor aanvang van de werkzaamheden overlegd.  
Uit aangeleverde documenten (uitbetaallijsten) blijkt dat deze beroepskracht niet eerder is ingezet, 
dan dat de VOG is afgegeven. Hiermee wordt alsnog voldaan aan de eisen.    
     
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de 
collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties. 
  
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden diploma’s van  
10 (inval)beroepskrachten.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
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 die bekend is gemaakt via de website 
www.rijksoverheid.nl. Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om 
maximaal 3 uur af te wijken betreft het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de dag. 
 
Vanaf maart 2014 hebben de beroepskrachten tussen de middag een uur pauze. Met name op de 
groep Kwetternest werken beroepskrachten op maandag en dinsdag diensten van: 07.00-17.00 uur 
en 08.30-18.00 uur. Hierbij wordt er 3,5 uur afgeweken in plaats van de toegestane norm van  
3 uur. 
Door middel van aanwezigheidslijsten van de kinderen is aangetoond dat er niet afgeweken wordt 
gedurende deze 3,5 uur dat er 1 beroepskracht op de groep staat, bijvoorbeeld doordat er vanaf 
08.00 uur 7 kinderen zijn en pas een 2e beroepskracht noodzakelijk is.     
  
De achterwacht in het pand bij het afwijken van de beroepskracht-kindratio en de achterwacht die 
binnen de aanrijtijd van de ambulance aanwezig kan zijn, is geregeld bij De Kindertuin:  
onder andere de beroepskracht die als laatste naar huis is gegaan, is oproepbaar.    
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Uit de steekproef van aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten 
van de maand januari t/m 20 maart 2014 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep niet 
voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang. Op de groep Woelmuis worden te weinig 
beroepskrachten ingezet. Dit is op basis van stamgroepsniveau beoordeeld:  
 

Datum Groep Aantal 
kinderen 
  

Aantal uren 
beroepskrachten 
ingezet 

Aantal 
beroepskrachten 
nodig 
  

Uitleg 

15 januari 
2014 

Woelmuis 

9 kinderen: 
1 van 1 jaar 
2 van 2 jaar 
6 van 3 jaar 

8.00-17.30 uur 
11.30-15.00 uur 

2 beroepskrachten 
  
  

Tussen 08.30-
11.30 uur is 
1 beroepskracht 
ingezet i.p.v. 2 
beroepskrachten 

5 februari  Woelmuis 8 kinderen: 
2 van 0 jaar 
1 van 1 jaar 
3 van 2 jaar 
3 van 3 jaar 

 
07.30-17.00 uur 
11.30-18.00 uur 
 

 
2 beroepskrachten 

Tussen 08.30-
11.30 uur is 
1 beroepskracht 
ingezet i.p.v. 2 
beroepskrachten 

19 
februari 

Woelmuis 10 kinderen: 
3 van 0 jaar 
1 van 1 jaar 
3 van 2 jaar 
3 van 3 jaar  

 
07.30-17.00 uur 
11.30-18.00 uur 
 

 
2 beroepskrachten 

Tussen 08.30-
11.30 uur is 
1 beroepskracht 
ingezet i.p.v. 2 
beroepskrachten 

 
In het pedagogisch werkplan wordt aangegeven dat er maximaal 7/8 kinderen aan de 
peuterplusactiviteiten mogen deelnemen. Dit gebeurt op de dinsdag en woensdag in januari, op 
woensdag in februari en in maart is er geen peuterplusactiviteit meer. Met dit beleid worden 
kinderen uitgesloten van deelname om de ontwikkeling extra te stimuleren.  
De leidinggevende geeft aan dat er op andere dagen ook peuteractiviteiten worden aangeboden, 
maar dat dit niet op het rooster is vermeld. Op die momenten kunnen er wel peuterplusactiviteiten 
plaatsvinden voor alle kinderen, terwijl er voldoende beroepskrachten op stamgroepsniveau zijn 
ingezet.         
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan: 
 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl . 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 
 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste 
groepsruimte. 
  
De opvang in groepen is beoordeeld aan de hand van het personeelsrooster en de aanwezigheids-
lijsten kinderen van januari t/m 20 maart 2014.  
Bij kinderdagverblijf De Kindertuin wordt er gewerkt met 4 stamgroepen van maximaal  
16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar: 
• Kwetternest; 
• Vlinderhofje; 
• Kikkerplons; 
• Woelmuis. 
 
Op bepaalde dagen worden de groepen samengevoegd. In maart gaat het op woensdag om de 
groepen Vlinderhofje die bij Kwetternest samenvoegt. Op vrijdag gaat het om Woelmuis die 
bij Kwetternest samenvoegt. Kinderen maken dan gebruik van maximaal 2 stamgroepsruimtes. 
Kikkerplons is momenteel niet als stamgroep in gebruik.     
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke 
• Overzicht medewerkers met datum in diensttreding 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten (groepen Kwetternest, Vlinderhofje en Woelmuis januari t/m maart 2014) 
• Presentielijsten (groepen Kwetternest, Vlinderhofje en Woelmuis januari t/m 20 maart 2014) 
• Personeelsrooster (januari t/m maart 2014) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Meldcode kindermishandeling 
 
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 de 'Wet meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling' van kracht.  
  
Kinderopvang Achtkarspelen beschikt over de meldcode kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (juli 2013) waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die 
gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel geweld. 
Er is een aandachtsfunctionaris kindermishandeling die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding.   
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke 
• Meldcode kindermishandeling (SKA definitief augustus 2013) 
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Ouderrecht 

 
  
Oudercommissie 
 
De houder stelt een oudercommissie in en een reglement oudercommissie op, in ieder geval binnen 
zes maanden na aanvraag tot registratie. De oudercommissie kan in de praktijk advies uitbrengen 
over en aantal onderwerpen.   
  
De Kindertuin heeft een oudercommissie bestaande uit 2 oudercommissieleden die zowel de 
dagopvang als de buitenschoolse opvang vertegenwoordigen. 
Stichting Achtkarspelen blijkt over oudercommissies per locatie te beschikken die een eigen 
reglement oudercommissie hebben, maar gezamenlijk vergaderen.    
Het vierogenprincipe is vastgelegd in een algemeen beleid en dit beleid is voorgelegd aan de 
oudercommissies op 8 september 2012. De risico-inventarisatie (juli 2013) en wijzigingen van het 
pedagogisch werkplan (februari 2014) zijn ter advies aan de oudercommissie van De Kindertuin 
voorgelegd.  
  
Opmerking: 
Het is verwarrend dat er gesproken wordt over een centrale oudercommissie, terwijl het gaat om  
lokale oudercommissies die gezamenlijk vergaderen. Het functioneren van de centrale 
oudercommissie wordt namelijk niet door de toezichthouder beoordeeld.  
        
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst locatieverantwoordelijke 
• Notulen oudercommissie (11 juni 2013, 14 januari 2014 en 18 maart 2014) 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7, 8 en 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kindertuin 
Website : http://www.kinderopvangachtkarspelen.nl  
Aantal kindplaatsen : 56 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Achtkarspelen 
Adres houder : Kerkstraat 11 
Postcode en plaats : 9285 TA BUITENPOST 
Website : www.kinderopvangachtkarspelen.nl  
KvK nummer : 01118688 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw Y. Kamp 

 
 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ACHTKARSPELEN 
Adres : Postbus 2 
Postcode en plaats : 9285 ZV BUITENPOST 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-03-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 21-03-2014 
Vaststelling inspectierapport : 10-04-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder  : 14-04-2014 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-04-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 05-05-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze SKA: 
 
Uit de inspectie komt naar voren dat we op een punt niet voldoen aan de regels, nl.: afwijking 
beroepskracht-kind- ratio (BKR): 
 
Wij werken altijd vanuit de BKR en zorgen dat er voldoende groepsleidsters op de groepen staan. 
Op een aantal data zouden we volgens dit rapport niet aan de BKR hebben voldaan. Hier zijn we 
het niet mee eens. 
Op die ochtenden werkten we met een peuterplusactiviteit en was het standaardrooster hierop 
aangepast. Een groepsleidster doet een peuteractiviteit met een deel van de peuters in het kader 
van ons VVE programma Piramide in een ruimte in het kindercentrum. 
 
We kiezen nadrukkelijk voor de peuter+  activiteiten. De voornaamste reden is omdat het de 
kwaliteit verhoogt. We werken met verticale groepen (0-4 jaar). Dit heeft veel voordelen 
(broertjes en zusjes samen, kinderen leren van diversiteit) maar ook een nadeel. Juist peuters 
hebben in zo’n groep behoefte aan extra uitdaging samen met andere peuters en er gaat in 
verhouding veel tijd in de verzorging van de jongste kinderen zitten. Daarom gaan we zeer 
regelmatig met een groepje peuters uit verschillende groepen samen een peuteractiviteit doen.  
Daarnaast werken we natuurlijk op alle groepen aan de Piramide thema’s, gedurende de week. 
Alle kinderen krijgen bij ons VVE aangeboden. 
 
In deze tijd van vraaguitval en daardoor onderbezette groepen is er daarnaast nog een reden.  
Om te kunnen blijven bestaan en kwaliteit te blijven bieden zoeken we naar manieren om de 
exploitatie gezond te houden en de groepen optimaal bezet. Met de oudercommissies is een aantal 
vormen besproken om efficiënter personeel in te zetten:  

1) alle groepen opnieuw indelen zodat ze weer voller zijn  
2) halflege groepen samenvoegen tot een groep van  maximaal 16 kinderen 
3) op delen van de dag kun je soms uren sparen tijdens peuter+-activiteiten 

 
Ad 1) We  willen bestaande groepen niet uit elkaar halen omdat kinderen gehecht zijn aan hun 
groep, hun vriendjes en hun leidster.  
Ad 2) We vinden een groep van 16 (wat wél toegestaan is in de WK) een slechte zaak. Veel te 
druk voor de kinderen. Ook al heb je dan 3 groepsleidsters, dit neemt niet weg dat er veel te veel 
onrust en prikkels zijn voor jonge kinderen. 
Ad 3) We zijn allemaal enthousiast over deze optie omdat je de bestaande geborgenheid van de  
groepen in stand houdt, en daarnaast de peuters extra uitdaging biedt. Daarom hebben we 
unaniem voor deze optie gekozen. Het werkt kwaliteit verhogend en tijdens de activiteit wordt er 
efficiënter met leidsteruren omgegaan, dus twee voordelen.  Qua besparing heeft deze optie 
hetzelfde effect als de opties 1 en 2. 
 
Als peuters met P+ meedoen houden we ons ook in de achterblijvende groep aan de BKR.  
Dat houdt in: bij 6 of minder achterblijvende kinderen zetten we daar geen 2e groepsleidster in. 
De kritiek van de inspectie richt zich op dit punt: als we hier de 2e leidster zouden blijven inzetten 
was het geen probleem. Wij vinden dit verspilling van personeelskosten die niet te verantwoorden 
is in deze tijd. Kinderopvang moet ook betaalbaar blijven voor ouders.  
Deze besparing is in het rooster zichtbaar door vermelding van de peuter+.  In dit rooster zijn 
alleen die peuter+-activiteiten zichtbaar die gevolgen voor het rooster hadden. Zo geven we aan 
waarom er tijdens die uren een leidster minder werd ingezet. Op andere dagen doen we ook 
zoveel mogelijk peuter+ activiteiten, maar dit staat niet in het rooster vermeld omdat het niet tot 
een  roosterwijziging leidt.  
 
De kinderen vinden het geweldig, even van de groep en spelen met leeftijdsgenoten rondom het 
VVE-thema van dat moment. Het heeft een duidelijke pedagogische meerwaarde voor onze 
kinderen en we horen van veel ouders dat ze blij zijn met deze extra peuteractiviteit. 
De manier waarop wij werken  met peuterplusactiviteiten staat duidelijk omschreven in ons 
pedagogisch werkplan en de oudergids. Onze ouderraad heeft hier positief op geadviseerd. 
Kinderen houden altijd de keuze om mee te doen of op de groep te blijven. Mocht hierdoor een 
extra leidster nodig zijn op de stamgroep, dan zorgen wij hiervoor, de flexibele inzet van het 
personeel is hier op afgestemd. 
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Een groepje peuter+ is afhankelijk van de leeftijd 7 of 8 kinderen per groepsleidster; alle kinderen 
die willen komen regelmatig aan de beurt. Er worden geen kinderen uitgesloten. 
De kinderen eten en slapen altijd op de eigen stamgroep, ook dan zorgen we voor voldoende 
leidsters en voldoen we altijd aan de BKR. 
 
We werken sinds een aantal jaren op deze wijze en tijdens de vorige inspecties is bovenstaande 
met de dienstdoende inspecteurs besproken en toegelicht, in 2012 en 2013 is dit goedgekeurd en 
was het advies niet handhaven. We werken nu niet anders dan vorig jaar en het jaar daarvoor.  
We vinden het bijzonder jammer dat tijdens deze inspectie een ander oordeel is gegeven. 
 

 

 


