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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een documentenonderzoek.
Beschouwing
Op verzoek van de Gemeente Achtkarspelen heeft er op 24 november 2014 een onderzoek voor
registratie plaatsgevonden bij voorschoolse speelgroep Us Boartershûske door GGD Fryslân.
Reden voor dit onderzoek is een wijziging van houder. De locatie van voorheen Amarins
Kindercentra wordt overgenomen door de organisatie Thuis In KinderOpvang (TIKO).
TIKO Kinderopvang is de nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang Achtkarspelen en Stichting
Peuteropvang Achtkarspelen Kollumerland. Deze naam geldt voor alle bestaande vestigingen van
Kinderopvang Achtkarspelen en alle kinderopvanglocaties van Amarins Kindercentra waarmee TIKO
kinderopvang een doorstart heeft gemaakt, waaronder voorschoolse speelgroep Us Boartershûske.
Voorschoolse speelgroep Us Boartershûske vangt op 6 dagdelen per week maximaal 16 kinderen
tegelijkertijd op in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Op de locatie wordt VVE (voorschoolse educatie) aangeboden, middels de Piramide methode.
De benodigde documenten voor het inspectieonderzoek zijn volgens afspraak ontvangen.
De locatie voldoet aan de voorwaarden die voor het onderzoek voor registratie beoordeeld moeten
worden.
Binnen 3 maanden zal er een tweede onderzoek op de locatie plaats vinden ten aanzien van de
praktijk en locatie specifieke informatie.
De toezichthouder zal dan beoordelen of het beleid van TIKO Kinderopvang geïmplementeerd is en
de beroepskrachten hier in de praktijk naar handelen.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
De toezichthouder geeft een positief advies ten aanzien van het wijzigen van de houdergegevens.
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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.
Gedurende het verblijf op voorschoolse speelgroep Us Boartershûske wordt verzorging en
opvoeding geboden en wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen, in de leeftijd
van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch op 24 november 2014 met
•
mevrouw M. van der Plaat, directeur)
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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 nieuwe houder TIKO kinderopvang gaat voor de voorschoolse speelgroepen op dit moment uit
van het pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen.
De houder heeft er voor gekozen het bestaande pedagogisch beleidsplan van Amarins Kindercentra
in eerste instantie één op één over te nemen. Alleen de naam van de organisatie is gewijzigd in het
beleidsplan. Conform dit beleid wordt er op dit moment gewerkt op locatie Us Boartershûske.
De toezichthouder is bij de beoordeling uitgegaan van dit beleidsplan.
De houder geeft aan dat er de komende periode tijd en aandacht besteedt zal worden aan de
ontwikkeling van een nieuw pedagogisch beleidsplan. Dit door het bestaande beleidsplan van
Kinderopvang Achtkarspelen in elkaar te schuiven met het bestaande pedagogisch beleidsplan van
Amarins Kindercentra, waarbij de medewerkers van alle vestigingen betrokken zullen worden.
Dit proces start met een eerste bijeenkomst op 9 december 2014, waarbij de beleidsplannen
worden besproken en de medewerkers hun wensen kenbaar kunnen maken.
In het pedagogisch beleidsplan staan de visie en de pedagogische uitgangspunten
beschreven. TIKO Kinderopvang beschrijft de vier pedagogische uitgangspunten, de emotionele
veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de wijze waarop de overdracht
van normen en waarden plaats vindt.
Tijdens het volgende onderzoek zal de voortgang en implementatie van het nieuwe beleidsplan en
het locatie specifieke beleid van locatie Us Boartershûske beoordeeld worden.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch op 24 november 2014 met
•
mevrouw M. van der Plaat, directeur)
•
Pedagogisch beleidsplan (peuterspeelzaal algemeen november 2014)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Op 1 maart 2013 is er gestart met continue screening in de kinderopvang. Medewerkers in de
kinderopvang worden voortdurend gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij
het werken met kinderen.
Vrijwilligers en stagiaires kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van het systeem van continue
screening. Door een wetswijziging die op 1 juli 2013 inwerking is getreden, is daarom geregeld dat
deze medewerkers iedere twee jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen.
De verklaring omtrent gedrag (VOG) is bij het indienen van de aanvraag overlegd.
Het betreft een VOG rechtspersonen. De VOG rechtspersonen voldoet aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:
Verklaringen omtrent het gedrag (Ontvangen 24 november 2014 bij wijzigingsformulier
•
houder)
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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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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 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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Us Boartershûske
www.tikokinderopvang.nl
000026707942
16
Ja

: TIKO: Stichting Peuteropvang Achtkarspelen
Kollumerland
: Voorstraat 34
: 9291 CK KOLLUM
: www.tikokinderopvang.nl
: 61462276

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: ACHTKARSPELEN
: Postbus 2
: 9285 ZV BUITENPOST

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Mevrouw K. Wilpshaar

24-11-2014
15-12-2014
06-01-2015
14-01-2015
14-01-2015

: 04-02-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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