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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. 15-04-
2019, met kenmerk Z205013-2018). 

 
Beschouwing 

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

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Algemeen 
Kinderdagverblijf Lyts Underdak is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in KinderOpvang 
(TIKO). Kinderdagverblijf Lyts Underdak valt onder de rechtsvorm Stichting Peuteropvang 
Noardeast-Fryslan. 
 
Kinderdagverblijf Lyts Underdak is gehuisvest in één gebouw met de basisschool Op’e Trije aan de 
Hogebeintumerweg 16b te Ferwert. Het Kinderdagverblijf is geopend op dinsdag- t/m 
vrijdagochtend van 08.30 – 11.00 uur. Het kinderdagverblijf werkt met twee peutergroepen: 
• Groep 1 op dinsdag- en donderdagochtend 
• Groep 2 op woensdag- en vrijdagochtend. 
 
Beide groepen bieden per dagdeel opvang aan maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. 
Per dagdeel wordt er gewerkt met 2 beroepskrachten en een vrijwilliger.  
Het kinderdagverblijf beschikt over een vaste groepsruimte en een aangrenzende 
buitenspeelruimte. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In januari 2018 heeft er een houderwijziging plaatsgevonden. Hierbij is geen inspectieonderzoek 
uitgevoerd. 
 
27-09-2018 Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Advies: Handhaven op het 
domein veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
28-03-2019 Nader onderzoek. Advies: Handhaven op het domein veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. 
 
Belangrijkste bevindingen huidig nader onderzoek 
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 

 

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. 
  
Bevindingen vorig inspectie onderzoek d.d. 27-09-2018 
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 
deels 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: 
• Hoe de dagopvang is georganiseerd zodat een beroepskracht en/of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene. 

• De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu 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. 

• Op het kindercentrum is gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene 
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
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De houder draagt er deels zorg voor dat er volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. De volgende opmerkelijke zaken zijn tijdens het bezoek geconstateerd: 
• Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat er geen verschoonmeubel aanwezig is. De 

beroepskrachten geven mondeling aan dit op een verschoonkussen op de grond te doen. 
• Houder heeft schoonmaaklijsten om bij te houden wat er periodiek schoongemaakt is. Deze 

lijsten zijn niet ingevuld/ bijgehouden. 
• Houder heeft geen desinfectans voor oppervlakten op deze locatie. 
  
Bevindingen nader inspectie onderzoek d.d. 28-03-2019 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de beroepskracht het nieuwe verschoonmeubel aan de 
toezichthouder getoond. Het verschoonmeubel is geplaatst buiten de groepsruimte tegenover de 
toiletten. Tevens heeft de beroepskracht het desinfectans voor oppervlakten laten zien. Het is 
buiten bereik van kinderen opgeborgen. 
  
Tijdens het interview gaf de beroepskracht aan dat de schoonmaakwerkzaamheden wel uitgevoerd 
werden, echter zijn de schoonmaaklijsten niet ingevuld. Hiermee kan niet worden aangetoond wat 
er is schoongemaakt en wanneer dit gedaan is. 
 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
De houder heeft middels de ingevulde schoonmaaklijsten van april 2019 aangetoond dat de 
schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd en geregistreerd.  
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Mailcontact met de kwaliteitsmedewerker 
• Schoonmaaklijst dagopvang april 2019 
• Controlelijst weeknummer 17 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal Lyts Underdak 
Website : http://www.tikokinderopvang.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000040000407 
Aantal kindplaatsen : 14 
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 : 16-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-06-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


