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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtreding die beschreven 
staat in de brief die de houder van de gemeente Achtkarspelen heeft ontvangen (d.d. 17-12-2018, 
met kenmerk stuknummer S2018-34375). 

 
Beschouwing 

 
Kinderdagverblijf De Kindertuin is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in KinderOpvang 
(TIKO). TIKO Kinderopvang is de nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang Achtkarspelen en 
Stichting Peuteropvang Achtkarspelen. 
 
De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang plaats aan maximaal 48 kinderen 
verdeeld over 3 stamgroepen: 
• Het Kwetternest, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar; 
• Het Vlinderhofje, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar; 
• Kikkerplons, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar 
 
Iedere stamgroep beschikt over een eigen groepsruimte. Er zijn 2 speelhallen: 
• Een speelhal voor Het Kwetternest en Het vlinderhofje; 
• Een speelhal voor Kikkerplons. 
De vestiging is alle dagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis  
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
 
2015: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 15-12-2015 
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om niet te handhaven, nadat overleg en 
overreding heeft plaatsgevonden op het onderdeel: 
• Beschrijving vierogenprincipe in pedagogisch beleid. 
 
2016: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 21-07-2016 
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om te handhaven op het onderdeel: 
• Opvang in groepen. 
 
2017: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 24-10-2017 
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om niet te handhaven. 
 
2018: Incidenteel onderzoek i.v.m. verhoging kindplaatsen op 25-01-2018 
Positief advies. 
 
2018: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 29-10-2018 
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om te handhaven op het onderdeel: 
• Stabiliteit van de opvang voor de kinderen. 
 
Inspectiebevindingen 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet 
die in dit nader onderzoek getoetst zijn. 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

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. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. In principe wordt een kind opgevangen in 
één stamgroep, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden.  
 
Bevindingen inspectie dd. 29-10-2018 
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming(en) geconstateerd: 
Ieder kind maakt niet gebruik van ten hoogste maximaal 2 verschillende stamgroepsruimtes 
gedurende een week. 
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten met betrekking tot de periode week 40 t/m week 43 van 2018 blijkt dat er 
bijvoorbeeld op woensdag 25-10 gezamenlijk gestart wordt op groep Kikkerplons, vervolgens gaat 
het kind naar groep Vlinderhofje. Op 26-10 zit dit kind eerst op groep Kwetternest en daarna weer 
op Vlinderhofje. 
 
Bovenstaand is een voorbeeld van één kind, maar de toezichthouder heeft dit voor meerdere 
kinderen op verschillende momenten geconstateerd. 
 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
De houder heeft aanpassingen gedaan in het gebruik van de verschillende stamgroepruimtes. Uit 
de roosters en bezettingslijsten van week 1 t/m 3 van 2019 blijkt dat de houder voldoet aan het 
getoetste item. Kinderen maken maximaal gebruik van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepruimtes gedurende de week. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste 
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel stabiliteit van de opvang voor 
kinderen.  
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plaatsingslijsten (week 4 en 5 van 2019) 
• Presentielijsten (week 1 t/m week 3 van 2019) 
• Personeelsrooster (week 1 t/m week 3 van 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kindertuin 
Website : http://www.tikokinderopvang.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000025447750 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

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 :  Marja de Jong 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 
Datum inspectie : 14-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-01-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


