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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 Noardeast-Fryslân heeft ontvangen (d.d. 11-01-
2019, met kenmerk Z205525-2018). 

 
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 De Klaaiklutsjes is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in KinderOpvang 
(TIKO).  
Kinderdagverblijf De Klaaiklutsjes valt onder de rechtsvorm Stichting Peuteropvang Noardeast-
Fryslân.  
  
Kinderdagverblijf De Klaaiklútsjes is gevestigd in het Multi Functionele Centrum De Fjildsicht aan de 
Farrewei 22A te Blije. De opvang is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 
08.30 – 11.50 uur. De opvang werkt met één peutergroep en biedt per dagdeel opvang aan 
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Per dagdeel wordt er gewerkt met 1 of 2 
beroepskrachten en een vrijwilliger. 
De peuterspeelzaal beschikt over een vaste groepsruimte en een aangrenzende buitenspeelruimte. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In januari 2018 heeft er een houderwijziging plaatsgevonden. Hierbij is geen inspectieonderzoek 
uitgevoerd. 
 
06-11-2018, jaarlijks onderzoek o.b.v. risicogestuurd toezicht. Advies: Handhaven op de items:  

• Personeel en groepen - Achterwacht; 
• Ouderrecht – Oudercommissie 

  
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit 
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. 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een 

gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de 

wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool op de website www.1ratio.nl. Bij 
minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio 

gedurende maximaal drie uur per dag. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke 

tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit kan per 
weekdag verschillen, maar moet wel voor elke week hetzelfde zijn. 
 
Bevindingen vorig inspectie onderzoek d.d. 06-11-2018 
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de 
(inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode week 40 t/m week 44 van 
2018 getoetst. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de aanwezige beroepskracht tijdens het 
onderzoek op de vestiging. 
  
Uit de steekproef blijkt dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
en het aantal aanwezige kinderen in de stamgroep voldoet aan de gestelde criteria. Het verlaten 
van de stamgroep of het kindercentrum voor een activiteit leidt niet tot een verlaging van het 
totaal aantal minimaal in te zetten beroepskrachten in het kindercentrum, ten opzichte van de 
situatie voorafgaand aan de activiteit. 
  
Per dag wordt er minder dan 10 aaneengesloten uren opvang aangeboden waardoor er niet 
afgeweken mag worden van de beroepskracht-kindratio. uit de steekproef blijkt dat er niet wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming(en) geconstateerd:  
De houder heeft niet geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. In het locatie specifiek veiligheids- en 
gezondheidsbeleid staat beschreven op wie er een beroep gedaan kan worden. In het actieplan 
veiligheid staat een actie beschreven dat de school benaderd zal worden met de vraag als 
achterwacht te dienen. De beroepskracht heeft tijdens het inspectiebezoek aangegeven dat de 
school niet als achterwacht wil fungeren. Houder dient een andere achterwacht te regelen. 
 
Bevinding huidig nader onderzoek 
Tijdens het bezoek aan de locatie gaf de beroepskracht aan dat er nu een achterwacht geregeld is 
op de dagen dat er één beroepskracht op de groep aanwezig is. Dit is de desbetreffende 
beroepskracht. Zij is beschikbaar als achterwacht en woont binnen de vereiste tijd om aanwezig te 
kunnen zijn voor een calamiteit. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de criteria 
die beoordeeld zijn op het onderdeel aantal beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Gesproken met de aanwezige beroepskrachten op 14-02-2019) 
• Aanvulling op het pedagogisch werkplan 
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Ouderrecht 
 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 

een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Oudercommissie 
 
Een houder van een kindercentrum stelt binnen zes maanden na de registratie, voor elk door hem 
geëxploiteerd kindercentrum een oudercommissie in en heeft voor de oudercommissie zes 

maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld. De verplichting tot het 
instellen van een oudercommissie geldt niet indien het een kindercentrum betreft waar maximaal 

50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen. In die gevallen dat een oudercommissie niet verplicht is, zal de 

houder alternatieve vormen van ouderraadpleging in moeten zetten en behoudt de houder te allen 
tijde een aantoonbare inspanningsverplichting om een oudercommissie in te stellen. 
 
Bevindingen vorig inspectie onderzoek d.d. 06-11-2018 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Er wordt grotendeels gebruik 
gemaakt van het model reglement van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en 
BOinK. Het vastgestelde reglement: 
• Omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
• Omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. 
• Beschrijft dat de houder het reglement wijzigt na instemming van de oudercommissie. 
 
Het reglement oudercommissie voldoet aan de gestelde eisen. 
 
De houder streeft ernaar om op elke vestiging een lokale oudercommissie in te stellen. 
De beroepskracht(en) hebben tijdens het onderzoek op de vestiging aangegeven dat er op het 
kindercentrum een oudercommissie is ingesteld. De oudercommissie heeft 3 leden, allen ouders. 
 
Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie 
toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. De toezichthouder heeft tot op 
heden de vragenlijst niet retour ontvangen. 
 
De toezichthouder heeft per mailcontact gehad met de voorzitter van de oudercommissie op 28-11-
2018. Toezichthouder heeft verzocht de bovengenoemde vragenlijst alsnog in te vullen, echter de 
oudercommissie geeft aan in een opstartfase te zitten met de houder en is nog zoekende naar het 
proces: 
 
We zijn nog heel erg zoekende naar onze rol en taak en weten dat nog niet precies. We zijn steeds 
wel op zoek naar informatie hierover maar we krijgen het nog niet helder. Het klopt dat wij ervaren 

dat de communicatie met het hoofdkantoor soms wat stroef verloopt. We krijgen soms laat reactie 
en missen toch wel wat ondersteuning in het opstarten van de oudercommissie. 
 
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming(en) geconstateerd:  
Uit bovenstaande blijkt dat er door de houder inspanningen geleverd dienen te worden om de 
oudercommissie te voorzien van informatie. Hierdoor kan oudercommissie de eigen werkwijze niet 
bepalen.  
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Bevindingen huidig inspectie onderzoek 
De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek van de beroepskracht gehoord dat er een overleg 
heeft plaatsgevonden met de locatieverantwoordelijke, de beroepskrachten en de oudercommissie.  
De toezichthouder heeft per email contact gehad met de voorzitter van de oudercommissie. Zij 
bevestigd het feit dat er een overleg heeft plaatsgevonden. Zij heeft een kort verslagje hiervan 
gemaild. Tevens geeft zij het volgende aan: 
Verder verloopt het nu zoals wij denken dat het hoort en gaat het contact soepel, mede door de 

inzet van de senior. Dat is prettig. 
De medewerkers van Tiko hebben het opgepakt en de oudercommissie is helder geworden wat de 
taken en bevoegdheden zijn. De oudercommissie is hiermee tevreden. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel oudercommissie. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Gesproken met de aanwezige beroepskrachten op 14-02-2019) 
• Mailcontact met de voorzitter van de oudercommissie op 18-02-2019 
• Verslag "samenvatting gesprek tiko juffen en sn", gemaild op 18-02-2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal de Klaaiklutsjes 
Website : http://www.tikokinderopvang.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000041002845 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân 
Adres houder : Postbus 8 
Postcode en plaats : 9290 AA Kollum 
KvK nummer : 70225710 
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 : Noardeast-Fryslân 
Adres : Postbus 13 
Postcode en plaats : 9290 AA Kollum 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-02-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


