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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Bij een onderzoek voor registratie bepalen de gemeente en de toezichthouder samen de omvang 
van het onderzoek. Bij dit kindercentrum is ‘Streng aan de Poort’ toegepast. ‘Streng aan de Poort’ 
betekent dat de gemeente streng is bij het nemen van een besluit over de aanvraag, en verzoekt 
de toezichthouder om het kindercentrum intensief te onderzoeken. Voor de houder betekent 
“Streng aan de Poort’ dat de houder vanaf de registratie van het kindercentrum verantwoorde 
kinderopvang moet kunnen bieden en gelijk moet voldoen aan de kwaliteitseisen. 
  
De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 
• Een bezoek aan de vestiging. 
• E-mail contact met locatieverantwoordelijke. 
  
 
Beschouwing 
 
Op 13-03-2018 heeft GGD Fryslân in opdracht van de gemeente Achtkarspelen een onderzoek voor 
registratie uitgevoerd bij BSO Harkelein 2 in verband met de aanvraag van een nieuw te 
exploiteren kindercentrum. 
  
Beschrijving vestiging 
BSO Harkelein 2 is gehuisvest in het gebouw waar tevens de peuteropvang (de Waldpykjes) zijn 
onderkomen heeft. In het nabij gelegen pand is ook Kindercentrum Harkelein gevestigd.  
De stamgroep bestaat uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De locatie is 
geopend op donderdagmiddag van 14:00 - 18:30 uur (vanaf september 2018 is de houder 
voornemens ook open te gaan op dinsdagmiddag). 
Er is een omheinde buitenspeelplaats waar kinderen kunnen spelen. Ook heeft de locatie toegang 
tot het naastgelegen sportveld, waar onder begeleiding gespeeld kan worden. 
  
Inspectiebevindingen 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit 
onderzoek getoetst zijn. 
  
De toezichthouder geeft een advies tot wel of niet registreren in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). De toezichthouder beoordeelt niet of er wordt voldaan aan mogelijk andere 
geldende Wet en regelgeving zoals opgenomen in bijvoorbeeld het bouwbesluit, bestemmingsplan 
of van de brandweer (omgevingsvergunning) etc. De gemeente heeft in de afstemming tussen 
verschillende partijen de regiefunctie en neemt uiteindelijk het besluit tot registratie in het LRK. 
De vestiging mag niet overgaan tot exploitatie voordat de gemeente een positieve beschikking op 
de aanvraag heeft afgegeven. 

 
 
Advies aan College van B&W 

 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 

administratie” belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Registratie 

 
Degene die voornemens is een kindercentrum in exploitatie te nemen, doet daarvoor een aanvraag 

bij het college. Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft 

plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de kwaliteitseisen uit de wet kinderopvang en aanverwante wet- en 

regelgeving.  
De houder moet verantwoorde kinderopvang bieden vanaf het moment dat het kindercentrum 

geregistreerd staat in het landelijk register kinderopvang.  
  
Uit het gesprek blijkt dat de houder op de hoogte is van de wettelijke eisen en hoe hij/zij hieraan 
denkt vorm te geven in het beleid en de praktijk. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek voor registratie blijkt dat de algemene beeldvorming is dat de houder 
redelijkerwijs aan de wettelijke eisen zal voldoen. 
 
 
Administratie 

 
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op 

verzoek van de toezichthouder tijdig bepaalde gegevens kunnen worden verstrekt die voor 

naleving van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. 
  
Er is een schriftelijke overeenkomst opgesteld tussen de houder van het kindercentrum en de 
ouder. 
  
De administratie van de houder bevat de volgende gegevens: 
• Een overzicht van alle werkzame beroepskrachten; vermeldende in ieder geval naam, 

geboortedatum, en de behaalde diploma’s en getuigschriften. 
• Afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van alle werkzame personen. 
• Een veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
• Een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie. 
• Een afschrift van het reglement van de oudercommissie. 
• Een overzicht van alle ingeschreven kinderen. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel administratie. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• LRKP 
• Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf ontvangen op 28-02-2018 
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Pedagogisch klimaat 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch 

klimaat' belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg 

voor dat er in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud van 

het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het onderzoek is 

het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst.  
  
De houder werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle vestigingen van 
deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang en de 
buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt iedere vestiging met 
een pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling gegeven aan de pedagogische visie 
van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatie specifieke beschrijving en is een praktische 
uitwerking van de pedagogische visie. 
  
Het pedagogisch beleidsplan en/of werkplannen bevat een concrete beschrijving van: 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang. 
• De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

• De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 

• De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
• Een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen 

de basisgroep kunnen verlaten. 
• Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 

vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 
worden begeleid. 

• Een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van 
buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

• Een concrete beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het 
kindercentrum wordt vormgegeven. 

  
In het huidige pedagogische beleidsplan wordt een beschrijving gegeven aan het afwijken van de 
beroepskracht-kindratio. Op deze locatie worden maximaal 10 kinderen opgevangen. Hierdoor kan 
er niet worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. De houder heeft aangegeven deze tekst 
aan te passen in het pedagogische beleidsplan. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek voldoet aan de getoetste 
criteria op het onderdeel pedagogisch beleid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan TIKO kinderopvang) 
• Pedagogisch werkplan (BSO Harkema Harkelein 2 versie februari 2018) 
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Personeel en groepen 

 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht. 

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 

oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Bij een aanvraag voor de exploitatie van een nieuwe locatie moet er een VOG worden overgelegd 

die niet ouder is dan twee maanden op het moment dat de aanvraag voor exploitatie wordt 

ingediend bij de gemeente. Indien de houder een rechtspersoon is, dan dient de houder een VOG 

Rechtspersoon te overleggen, dit geldt ook voor bijvoorbeeld een VOF. Enige uitzondering op deze 

regel is de eenmanszaak waarvoor de houder een VOG Natuurlijke Personen dient te overleggen. 
Als een houder/bestuurder van een rechtspersoon ook de functie van pedagogisch medewerker wil 

gaan uitoefenen, dan dient apart een VOG natuurlijke personen (houder NP organisatie zorg 

kinderen) te worden ingediend (bron: www.rijksoverheid.nl).  
  
De VOG is, op het moment dat de aanvraag is ingediend bij de gemeente, niet ouder dan twee 
maanden. 
De VOG van de houder is van februari 2018 en de aanvraag is van februari 2018. 
  
Conclusie: 
De getoetste verklaring omtrent het gedrag van de houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Verklaringen omtrent het gedrag (15-02-2018 ontvangen op 28-02-2018) 
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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. 
  
De houder heeft voor het kindercentrum een actueel beleid vastgesteld dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd is. De houder draagt er 
zorg voor dat er volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 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. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving van de risico’s die het kindercentrum 
met zich meebrengt, waarbij is ingegaan op: 
• De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van de kinderen. 
• De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen. 
• Het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt tevens een beschrijving gegeven van: 
• De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

• 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 er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

• De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er volgens de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 

  
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
De houder van een kindercentrum is bij wet verplicht een meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling vast te stellen en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen. Een 

meldcode beschrijft in 5 stappen wat beroepskrachten moeten doen bij vermoedens van geweld. 

Dit vermoeden kan betrekking hebben op de thuissituatie van het kind of op de opvangsituatie. 
Beroepskrachten hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens een 

kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar 

feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie 

van het Onderwijs. 
  
Het kindercentrum maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (juli 2013) en van de handleiding meldcode waarin een duidelijke 
procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van 
kindermishandeling en/of seksueel geweld. De meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang 
voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Risico-inventarisatie veiligheid (15-02-2018 ontvangen op 28-02-2018) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (15-02-2018 ontvangen op 28-02-2018) 
• Actieplan veiligheid (15-02-2018 ontvangen op 28-02-2018) 
• Actieplan gezondheid (15-02-2018 ontvangen op 28-02-2018) 
• Meldcode kindermishandeling (Brancheorganisatie Kinderopvang (juli 2013)) 
• Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Harkelein 2 (november 2017) 
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Accommodatie 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’ 

belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 

een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Eisen aan ruimtes 

 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² 

buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het 

kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de 

directe nabijheid van het kindercentrum. De binnen- en buitenspeelruimtes waar kinderen 

verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend 

ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Het kindercentrum heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Uit 
onderstaand schema blijkt dat het kindercentrum over voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte 
beschikt voor maximaal 10 kindplaatsen (conform het aantal geregistreerde kindplaatsen in het 
Landelijk Register Kinderopvang). 
  
Maximaal aantal kindplaatsen Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

  
1 basisgroep(en) met 
maximaal 
10 kindplaatsen 
  

  
Binnenspeelruimte: 
Groepsruimte: 55,54 m² 
  
  
Buitenspeelruimte: 
buitenspeelruimte: 188,63 m² 
  

  
Binnenspeelruimte: 
55,54 m² : 10 kindplaatsen = 
5,55 m² per kind 
  
Buitenspeelruimte: 
188,63 m² : 10 kindplaatsen = 
18,86 m² per kind 
  

  
De voorwaarde dat de binnenspeelruimte en de buitenspeelruimte passend zijn ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen is nog niet 
beoordeeld. Ten tijde van de inspectie was de opvanglocatie nog niet ingericht. De houder is 
voornemens dit zo spoedig mogelijk te realiseren. De teammanager heeft op 14-03-2018 een 
plattegrond gestuurd, waarop de indeling van de ruimte is weergegeven. 
Zowel de binnen- als de buitenspeelruimte zijn volgens de beroepskrachten toegankelijk voor de 
kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. 
De opvang moet zo georganiseerd zijn dat kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde 
buiten kunnen spelen. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel eisen aan ruimtes. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
• Plattegrond (Ontvangen op 28-02-2018) 
• Ingetekende plattegrond Harkelein 2 (ontvangen op 14-03-2018) 
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Ouderrecht 

 
In dit hoofdstuk 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 

 
Alle nieuwe en bestaande kindercentra en peuterspeelzalen dienen per 1 januari 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.  
  
In het LRKP staat vermeld dat de houder per 21-01-2016 is aangesloten bij de 
Geschillencommissie. 
  
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: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Website (www.degeschillencommissie.nl en www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang; art 2 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang) 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten, vermeldende in ieder 
geval naam, geboortedatum, en de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 
werkzame personen; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1a, 2 en 4 Regeling Wet kinderopvang) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
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 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze 
waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3f Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

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 overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder 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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang 
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
omvat) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMHK of een deskundige op het gebied van 
letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het AMHK; 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen 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 wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Harkelein 2 
Vestigingsnummer KvK : 000025447726 
Aantal kindplaatsen : 10 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Tiko kinderopvang 
Adres houder : Postbus 8 
Postcode en plaats : 9290 AA  KOLLUM 
Website : www.tikokinderopvang.nl 
KvK nummer : 01118688 
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 :  Natasja Keupink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Achtkarspelen 
Adres : Postbus 2 
Postcode en plaats : 9285 ZV  BUITENPOST 
 

Planning 

Datum inspectie : 13-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-03-2018 
Vaststelling inspectierapport : 21-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2018 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


