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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie op
06-06-2016 in verband met een verzoek tot wijziging van de houder van bij peuterspeelzaal
It Pjuttersplak te Westergeest.
Bij een wisseling van houder van een kindercentrum wordt het ingediende wijzigingsformulier door
de gemeente aangemerkt als een nieuwe aanvraag tot exploitatie. Omdat het betreffende
kindercentrum op het moment van de wijziging feitelijk al bestaat wordt een verkort onderzoek
voor registratie uitgevoerd, waarbij de inspectie-items in overleg met de gemeente worden
bepaald.
Op 06-06-2016 zijn de documenten aangeleverd om tot een compleet wijzigingsverzoek te komen.
Het onderzoek bestaat uit:
•
Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
•
Het voeren van overleg met de betreffende gemeente;
•
Het voeren van overleg met de nieuwe houder TIKO Kinderopvang.

Beschouwing
Informatie met betrekking tot de overname
Gemeente Kollumerland heeft een wijzigingsverzoek voor een houderwisseling met betrekking tot
peuterspeelzaal It Pjuttersplak te Westergeest ontvangen. Stichting Peuteropvang Achtkarspelen
Kollumerland heeft het voornemen om peuterspeelzaal It Pjuttersplak per 01-06-2016 over te
nemen van SISA Kinderopvang. De peuterspeelzaal blijft op dezelfde locatie gehuisvest en het
personeel wordt overgenomen.
Beschrijving vestiging
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat peuterspeelzaal It Pjuttersplak
geregistreerd met 15 kindplaatsen. De peuterspeelzaal werkt met één groep in de leeftijd van
2 - 4 jaar en is geopend op maandag en woensdagochtend van 08.30-11.15 uur. Op de groep
wordt er gewerkt met 1 beroepskracht en een vaste vrijwilliger.
De beroepskracht van SISA Kinderopvang is niet meegegaan. Hier zal een beroepskracht van TIKO
kinderopvang worden ingezet. De vrijwilligers gaan wel mee en de houder geeft aan dat de
openingstijden gelijk blijven.
Peuterspeelzaal It Pjuttersplak is gevestigd in het multifunctioneel centrum van Westergeest samen
met de Christelijke basisschool en het dorpshuis. Naast de groepsruimte en een aangrenzende
buitenspeelruimte kan de peuterspeelzaal ook de grote zaal van de basisschool gebruiken voor
gymactiviteiten, indien de school hier zelf geen gebruik van maakt.
Inspectiebevindingen
De houder voldoet aan de voorwaarden die getoetst kunnen worden in een onderzoek voor
registratie naar aanleiding van een wijzigingsverzoek voor een houderwisseling.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht. In
een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de inhoud van het
pedagogisch beleidsplan op basis van de wettelijke criteria.

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 kan bij een onderzoek voor
registratie nog niet aan de pedagogische praktijk getoetst worden.
TIKO Kinderopvang hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin de voor alle locaties
geldende pedagogische visie op de omgang met kinderen is omschreven. In het pedagogisch
beleidsplan staan de visie en doelstelling van TIKO Kinderopvang beschreven. Vanuit deze
doelstelling worden de pedagogische uitgangspunten uitgewerkt, met als basis veiligheid en
vertrouwen.
Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan en werkplan voor de peuterspeelzalen/
de peuteropvang waarin staat beschreven hoe de algemene visie naar de praktijk is vertaald.
In het pedagogisch beleids- en werkplan zijn de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet
kinderopvang uitgewerkt:
•
Het waarborgen van emotionele veiligheid;
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
•
Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
In het pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen/peuteropvang zijn ook de volgende voorwaarden
beschreven:
•
De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden;
•
De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
Daarnaast werkt iedere vestiging van TIKO Kinderopvang met een eigen groepsbeschrijving. Hierin
staat de locatiespecifieke situaties beschreven zoals bijvoorbeeld de groepsgrootte, de inrichting,
de werkwijze, de achterwacht en het vierogenprincipe. Dit zal bij een volgende inspectie aan de
hand van de praktijk beoordeeld worden.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de nieuwe houder voldoet aan de
voorwaarden die bij een onderzoek voor registratie n.a.v. een wijzigingsverzoek voor een
houderwisseling op het gebied van het pedagogisch beleid getoetst worden.

Gebruikte bronnen:
•
Pedagogisch beleid TIKO Kinderopvang, ontvangen 02-12-2014 (ontvangen via gemeente op
06-06-2016)
•
Pedagogisch werkplan PSZ, conceptversie 09-2015 (ontvangen via gemeente op 06-06-2016)
•
It Pjuttersplak aanvulling pedagogisch werkplan (ontvangen via gemeente op 06-06-2016)
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Personeel en groepen
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht. In
een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de verklaring omtrent het
gedrag van de houder.

Verklaring omtrent het gedrag
Een verzoek tot wijziging van de houder van het kindercentrum wordt aangemerkt als een
aanvraag voor registratie. Bij een aanvraag voor de exploitatie van een (nieuwe) locatie moet er
een VOG worden overgelegd die niet ouder is dan 2 maanden op het moment dat de aanvraag
wordt ingediend bij de gemeente. Indien de houder een rechtspersoon is, dan dient de houder een
VOG Rechtspersoon (RP) te overleggen, dit geldt ook voor bijvoorbeeld een VOF. Enige
uitzondering op deze regel is de eenmanszaak waarvoor de houder een VOG Natuurlijke Personen
(houder NP organisatie zorg voor kinderen) dient te overleggen (bron: www.rijksoverheid.nl).
Peuterspeelzaal It Pjuttersplak wordt volgens de nieuwe houder onderdeel van de rechtspersoon
Stichting Peuteropvang Achtkarspelen Kollumerland (SPAK). Bij het indienen van het
wijzigingsformulier is een VOG rechtspersoon overlegd. Hierbij zijn de volgende rechtspersonen
onderzocht:
•
Stichting Peuteropvang Achtkarspelen Kollumerland;
•
Plaja B.V.
Hierbij is er 1 natuurlijk persoon onderzocht:
•
De directeur.
De VOG rechtspersonen is, op het moment dat de aanvraag is ingediend bij de gemeente, niet
ouder dan 2 maanden.
Conclusie:
De getoetste verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon voldoet aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:
•
Verklaring omtrent het gedrag Rechtspersoon, afgegeven op 18-05-2016 (ontvangen via
gemeente op 06-06-2016)
•
Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf, ondertekend door de houder op 25-05-2016
(ontvangen via gemeente op 06-06-2016)
•
Kopie bewijs uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel, Stichting Peuteropvang
Achtkarspelen Kollumerland, vervaardigd op 25-05-2016 (ontvangen via gemeente op
06-06-2016)
•
Kopie identiteitsbewijs directeur van TIKO Kinderopvang (ontvangen via gemeente op
06-06-2016)
•
Kopie bewijs uittreksel Kamer van Koophandel, Stichting SISA Peuterspeelzalen van
03-12-2015
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Ouderrecht
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ belicht. In een
onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling of de houder aangesloten is bij de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klachten en geschillen 2016
Alle nieuwe en bestaande kindercentra en peuterspeelzalen dienen per 01-01-2016 te zijn
aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De registratie gebeurt
op het niveau van de houder van de kinderopvangorganisaties voor alle bij deze houder
aangesloten vestigingen.
De houder dient bij het indienen van de aanvraag voor de exploitatie van een kinderdagverblijf een
kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang te overleggen, tenzij in het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) al geregistreerd staat dat de houder
aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Op de geraadpleegde websites staat dat Stichting Peuteropvang Achtkarspelen Kollumerland
(SPAK) aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De nieuwe
houder, SPAK heeft een brief van de Geschillencommissie overgelegd waarin de overeenkomst
wordt bevestigd.
Conclusie:
De houder voldoet aan de verplichting om aangesloten te zijn bij een door de minister van
Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van geschillen.

Gebruikte bronnen:
•
Website: www.tikokinderopvang.nl
•
Website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl en www.klachtenloket-kinderopvang.nl voor
aansluiting Geschillencommissie
•
Brief bevestiging aansluiting Geschillencommissie van 18-01-2016
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 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 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten
in een peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke
wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het
vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 2.6 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Klachten en geschillen 2016
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Peuterspeelzaal It Pjuttersplak
http://www.kinderopvangzwfrl.nl
15
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Sisa Peuterspeelzalen
Oedsmawei 24D
9001 ZJ GROU
www.kinderopvangzwfrl.nl
01124654
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Y. Kamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Kollumerland c.a.
: Postbus 13
: 9290 AA KOLLUM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-06-2016
10-06-2016
Niet van toepassing
17-06-2016
17-06-2016
17-06-2016

: 08-07-2016
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal
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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