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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd na een verzoek tot wijziging van de houder. De houder wil 
het aantal kindplaatsen uitbreiden van 14 naar 16 kindplaatsen, tevens wordt er in de onderzoek 
gekeken of de houder voldoet aan de voorwaarden om voorschoolse educatie te bieden. De 
omvang van dit onderzoek is in overleg met de gemeente bepaald. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 
  
Algemene informatie over het kindercentrum  
Kinderdagverblijf Kindercentrum Harkelein is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in 
KinderOpvang (TIKO). De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang plaats aan 
maximaal 16 kinderen. 
Er is 1 stamgroep voor kinderen van 0 - 4 jaar. De opvang is geopend van maandag t/m vrijdag 
van 07.30- 18.30 uur. Vervroegde opvang is vanaf 07.00 uur mogelijk. 
  
Het kinderdagverblijf bevindt zich in een gebouw waar ook de buitenschoolse opvang is gehuisvest. 
Er is 1 groepsruimte voor de dagopvang en 1 groepsruimte voor de buitenschoolse opvang. De 
speelhal en aangrenzende buitenspeelruimte wordt gedeeld met de kinderen van de buitenschoolse 
opvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
25-06-2015: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven. 
28-06-2016: Jaarlijks onderzoek. Handhaven: beroepskracht-kindratio en Veiligheid en 
Gezondheid. 
25-04-2017: Jaarlijks onderzoek. Handhaven: afwijken beroepskracht-kindratio. 
27-09-2017: Nader onderzoek. Niet handhaven. 
21-06-2018: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven. 
  
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Naar aanleiding van de aanvraag tot het wijzigen van het Landelijk Register Kinderopvang is door 
de toezichthouder geconstateerd dat op grond van de huidige gegevens het kindercentrum over 
voldoende vierkante meters aan binnen- en buitenspeelruimte beschikt. 
De houder voldoet aan de voorwaarden om voorschoolse educatie te kunnen bieden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht.  
Per aspect worden eerst de kwalitietseisen VVE beoordeeld. Daarna volgt een oordeel op basis van 

de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Voorschoolse educatie wordt getoetst bij locaties die in het Landelijk Register Kinderopvang zijn 

geregistreerd als gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie.  
  
De gemeente Achtkarspelen verstrekt subsidie voor voorschoolse educatie voor de peuteropvang 
groepen, dat wil zeggen dat uitsluitend de peuteropvang groepen worden getoetst op de 
voorwaarden omtrent voorschoolse educatie. De betreffende eisen zijn bij deze gemeente niet van 
toepassing op de dagopvanggroepen van 0-4 jarigen, met uitzondering van een kindercentrum 
waarbij alleen opvang wordt geboden in een combinatiegroep. 
  
Het kindercentrum is alle dagdelen per week geopend. De locatie gaat door middel van peuterplus 
activiteiten de voorschoolse educatie aanbieden. Op dit moment zijn de dagdelen nog niet 
gespecificeerd opgenomen in het pedagogisch werkplan. De locatie moet een totaal van minimaal 
10 uur per week aan voorschoolse educatie aanbieden. 
  
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bedraagt ten 
minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen. 
  
De groep kinderen waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bestaat uit ten hoogste 8 
feitelijk aanwezige kinderen. 
  
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: 
• Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële 

regeling aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische 
vaardigheden. 

• Een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het 
verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. 
 

De vestiging heeft voor de voorschoolse educatie een opleidingsplan vastgesteld waarbij in elk 
geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. Vanaf 01-01-2019 zal er beoordeeld worden of de 
houder op concrete en toetsbare wijze uitvoering geeft aan het opleidingsplan, het plan jaarlijks 
evalueert en zo nodig bijstelt. 
  
Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend voorschoolse educatie 
programma Piramide. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel voorschoolse educatie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan (versie: december 2018) 
• VVE-certificaten (ontvangen via de mail op 04-12-2018) 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Scholingsplan VVE Kinderopvanglocaties Tiko 2018-

2020) 
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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 
 
Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per aanwezig 
kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

beschikbaar. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte in ieder geval 

aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 
  
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 16 kindplaatsen (conform aanvraag). 
  

Maximaal aantal 
kindplaatsen 

Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

  
1 stamgroep met 
maximaal 
16 kindplaatsen 
  

  
Binnenspeelruimte: 
Groepsruimte: 51 m² 
Gedeelde speelhal: 9,68 m² 
  
  
Buitenspeelruimte: 
Eigen aangrenzende 
buitenspeelruimte: 242 m² 
  

  
Binnenspeelruimte: 
60,68 m² : 16 kindplaatsen = 
3,78 m² per kind 
  
Buitenspeelruimte: 
242 m² : 38 kindplaatsen = 
6,3 m² per kind 
  

  
  
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: 
• Plattegrond (ontvangen op 04-12-2018) 
• Pedagogisch werkplan (versie: december 2018) 

 



6 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 29-11-2018 
Kindercentrum Harkelein te Harkema 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg 
afgesloten keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie 
en dat ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



8 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 29-11-2018 
Kindercentrum Harkelein te Harkema 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Harkelein 
Website : http://www.tikokinderopvang.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000025447726 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 : 29-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 06-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 07-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-12-2018 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


