
 

 

 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Tiko Kinderopvang (GOB) 
Voorstraat 34 
9291 CK  Kollum 
Registratienummer 190860169 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Fryslân 
In opdracht van gemeente:  Noardeast-Fryslân 
Datum inspectie:    17-07-2019 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 17-07-2019 

 



 

2 van 8 
Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 17-07-2019 
Tiko Kinderopvang te Kollum 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ......................................................................................................... 2 

HET ONDERZOEK ........................................................................................................... 3 

ONDERZOEKSOPZET ........................................................................................................... 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................ 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................ 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ................................................................................... 4 

KWALITEIT GASTOUDERBUREAU EN ZORGPLICHT ............................................................................ 4 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS .................................................................... 7 

KWALITEIT GASTOUDERBUREAU EN ZORGPLICHT ............................................................................ 7 

GEGEVENS VOORZIENING ............................................................................................. 8 

OPVANGGEGEVENS ............................................................................................................ 8 

GEGEVENS HOUDER ........................................................................................................... 8 

GEGEVENS TOEZICHT .................................................................................................... 8 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ....................................................................................... 8 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ................................................................................... 8 

PLANNING ..................................................................................................................... 8 



 

3 van 8 
Definitief inspectierapport gastouderbureau nader onderzoek 17-07-2019 
Tiko Kinderopvang te Kollum 

Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport uitgewerkt. 
 
Op verzoek van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft er op 17 juli 2019 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij gastouderbureau Tiko Kinderopvang te Kollum door GGD Fryslân. 
Het nader onderzoek bestaat uit een interview met 2 bemiddelingsmedewerkers en een dossier 
onderzoek op locatie. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In januari 2019 heeft er een jaarlijks onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht 
plaatsgevonden. Uit deze inspectie is gebleken dat de houder niet aan alle geïnspecteerde 
voorwaarden voldeed.  
 
Dit nader onderzoek richt zich op de overtredingen genoemd in de aanwijzing van de gemeente 
met dagtekening 13 mei 2019, met onderwerp: "controle regels Wet Kinderopvang". 
In de brief geeft de gemeente Noardeast-Fryslân aan wat de houder moet doen, de tekortkomingen 
dienen binnen een hersteltermijn 2 maanden betreffende de voorwaarden "kwaliteitscriteria" en 
"administratie gastouderbureau", te zijn hersteld. De tekortkomingen betreffen de volgende 
voorwaarden: 
 
• De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een koppelingsgesprek 

plaatsvindt bij een koppeling tussen vraag- en gastouder bij de voorziening voor 
gastouderopvang. Dit gesprek wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het 
gastouderbureau.  

• De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks 
mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast.  

• De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder, met 
vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, 
met daarin: - het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; - opgave 
van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind; - de 
voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder vermelding 
van het unieke registratienummer van deze gastouders.  

• De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin: - het door het gastouderbureau aan de 
voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per jaar; - het door het gastouderbureau 
aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per kind per jaar, het aantal uren 
afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per kind per jaar; - de naam van 
de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder 
vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. 

 
 
Belangrijkste bevindingen 
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen van gastouderbureau Tiko Kinderopvang 
zijn hersteld. 
 

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

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
  
 

Kwaliteitscriteria 

Uit de inspectie van 30-01-2019 is het volgende gebleken (overgenomen uit het inspectierapport 
met vaststellingsdatum 28-02-2019: 
 
"Ook wordt aangegeven dat er zorg wordt gedragen voor een koppelingsgesprek voor elke 
nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt. 
Uit een steekproef van 5 dossiers van gastouders en 11 dossiers van vraagouders is gebleken dat 
bij 4 van de 11 vraagouder-dossiers geen koppelingsgesprek heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt 
de voorwaarde negatief beoordeeld." 
 
"De bemiddelingsmedewerker geeft tijdens het inspectiebezoek aan dat de opvang jaarlijks 
mondeling (telefonisch) met de vraagouders wordt geëvalueerd en dat dit wordt vastgelegd. De 
evaluatie gebeurt of mondeling (in persoon) of telefonisch. De vraagouders dienen het 
evaluatieformulier in te vullen en ondertekend retour te zenden aan het gastouderbureau. 
Uit de praktijk blijkt dat het lastig is vraagouders te benaderen voor een evaluatie en vaak krijgen 
zij het formulier of niet ondertekend of in het geheel niet retour. 
Vorig jaar was dit punt al besproken met de bemiddelingsmedewerker. Tijdens dit inspectiebezoek 
geeft de bemiddelingsmedewerker aan dat zijn hun werkwijze betreffende de evaluatie met de 
vraagouders moeten aanpassen, zij ziet in dat de huidige werkwijze niet voldoet. 
  
Uit de steekproef van 11 vraagouder dossiers is gebleken dat er 2 verslagen de handtekening/mail 
akkoord ontbreekt en 4 verslagen ontbreken in het geheel. 
Hiermee wordt de voorwaarde betreffende de evaluaties met vraagouders negatief beoordeeld." 
  
 
Bevindingen nader onderzoek 17-07-2019: 
 
Betreffende de voorwaarde m.b.t. het koppelingsgesprek geeft de Bemiddelingsmedewerker in de 
mail, ontvangen d.d. 02-07-2019, het volgende aan: 
 
"Door gebruik van het nieuwe softwarepakket Portabase is er meer inzicht en overzicht 

op het proces na aanmelding bij het gastouderbureau. In de contacten met gastouders 
en ouders brengen we de voorwaarde van het koppelingsgesprek voor de start van de 

opvang onder de aandacht.  
Bij gastouderbureau TIKO is regel om bij nieuwe aanmeldingen vóór opvang zowel een 
intakegesprek met de ouders als ook een koppelingsgesprek uit te voeren. Tijdens dit gesprek 
wordt de praktische kant van de opvang doorgenomen: opvangtijden, halen en brengen, benodigde 
materialen, afspraken over voeding, slapen, spelen, gebruik van medicijnen, uitwisselen gegevens 
over bereikbaarheid, huisarts, veiligheid, etc. Daarnaast is er uitleg over de werkwijze van TIKO 
met betrekking tot afzeggen, tarieven en betalingen. Het gastouderbureau maakt hiervoor gebruik 
van een kennis/koppelingsformulier. In Portabase wordt het koppelingsgesprek als contactmoment 
bij zowel de vraag- als de gastouder vermeld." 
 
Tijdens de inspectie heeft de Bemiddelingsmedewerker het formulier, wat wordt gebruikt voor het 
koppelingsgesprek, getoond aan de toezichthouder. 
 
Uit de steekproef van 8 dossiers van vraagouders is gebleken dat bij alle dossiers het ingevulde 
koppelingsgesprek formulier is opgenomen in het dossier, en is voorzien van een datum waarop 
het gesprek heeft plaatsgevonden. 
Hiermee word de voorwaarde positief beoordeeld. 
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Betreffende de voorwaarde m.b.t.de evaluaties met de vraagouders geeft de 
Bemiddelingsmedewerker in de mail, ontvangen d.d. 02-07-2019, het volgende aan: 
 
"Door het gebruik van Portabase is het voor ouders veel eenvoudiger om het 
evaluatieverslag te lezen en hiermee in te stemmen.  
Het jaarlijkse evaluatiegesprek met de ouders gebeurt telefonisch. Hierin wordt o.a. gevraagd naar 
het verloop van de opvang, het welbevinden van de kinderen, het onderlinge contact tussen vraag- 
en gastouder en de dienstverlening door het gastouderbureau. Van dit gesprek maakt de 
Bemiddelingsmedewerker een verslag. Portabase maakt het mogelijk om verslagen en documenten 
te delen met de ouders. Sinds begin 2019 wordt hiervan gebruik gemaakt. 
De ouder ontvangt een melding en kan in zijn/haar eigen portaal het verslag inzien. Elke keer als 
de ouder inlogt blijft de melding van het evaluatieverslag zichtbaar voor de ouder. Als de ouder 
instemt met de inhoud van het verslag kan hij/zij dit snel en eenvoudig accorderen door het vakje 
aan te vinken. Portabase zorgt dat de akkoordverklaring wordt opgenomen in het dossier. Tevens 
ontvangt het gastouderbureau een mail dat de ouder akkoord is met het verslag. (een voorbeeld is 
bijgevoegd) 
Door deze eenvoudige manier van verwerken is de respons van ouders hoog. Portabase maakt het 
mogelijk om deze respons voortdurend te monitoren zodat er tijdig actie kan worden ondernomen 
als een reactie uitblijft. Bij gastouderbureau TIKO wordt de respons maandelijks bijgehouden en zo 
nodig worden herinneringen aan ouders verstuurd." 
 
Uit de steekproef van 13 dossiers van vraagouders is gebleken dat: 
• van 6 dossiers de evaluatie in 2018 heeft plaatsgevonden middels de oude werkwijze. Deze zijn 

buiten beschouwing gelaten voor dit onderzoek. 
• de opvang van 3 dossiers is recent gestart, een evaluatie met de vraagouders heeft nog niet 

plaatsgevonden. Deze zijn buiten beschouwing gelaten voor dit onderzoek. 
• bij 1 dossier is de oude werkwijze toegepast en is het verslag voorzien van een 

uitvoeringsdatum en ondertekening. 
• bij 3 dossiers is de evaluatie met de vraagouders volgens de nieuwe werkwijze uitgevoerd. 

Vraagouders hebben in het digitale systeem akkoord gegeven op het verslag, dit is inzichtelijk 
in het computersysteem Portabase. Ook de datum waarop de vraagouder digitaal akkoord gaat 
is inzichtelijk. 

 
Hiermee wordt de voorwaarde positief beoordeeld. 
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Administratie gastouderbureau 

Uit de inspectie van 30-01-2019 is het volgende gebleken (overgenomen uit het inspectierapport 
met vaststellingsdatum 28-02-2019: 
 
"De voorwaarden betreffende "een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang...." en "een 
jaaroverzicht per vraagouder" worden negatief beoordeeld.  
Bij het jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang ontbreekt het burgerservicenummer 
van de vraagouder. 
Bij het jaaroverzicht per vraagouder ontbreekt het burgerservicenummer - en de geboortedatum 
van de vraagouder. 
De bemiddelingsmedewerker geeft hierover aan dat dit een bewuste keuze is na een klacht van 
een vraagouder in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming." 
 
 
Bevindingen nader onderzoek 17-07-2019: 
 
Betreffende de voorwaarde m.b.t. "een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang...." en 
"een jaaroverzicht per vraagouder" geeft de Bemiddelingsmedewerker in de mail, ontvangen d.d. 
02-07-2019, het volgende aan: 
 
"Ook de financiële administratie is in Portabase ingevoerd. Deze zorgt voor de 
jaaroverzichten die voldoen aan de wettelijke eisen. Een voorbeeld (anoniem gemaakt) 

is bijgevoegd en zo nodig volledig ingevuld in te zien op het gastouderbureau." 
 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de vernieuwde jaaroverzichten ingezien. Uit 
deze jaaroverzichten blijkt dat de jaaroverzichten volledig zijn en voldoen aan Wet en Regelgeving 
zoals ook beschreven in bovenstaande voorwaarde. 
 
Hiermee worden de beide voorwaarden positief beoordeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (2 bemiddelingsmedewerkers tijdens het inspectiebezoek) 
• Inzage "kennismakings/koppelingsgesprek" formulier; 
• Inzage in een voorbeeld jaaroverzicht voor een voorziening van gastouderopvang; 
• Inzage in een voorbeeld jaaroverzicht van een vraagouder; 
• Steekproef 8 vraagouder dossiers m.b.t. het koppelingsgesprek 
• Steekproef 13 vraagouder dossiers m.b.t. het evaluatiegesprek met vraagouders 
• Mail reactie van Bemiddelingsmedewerker d.d. 2 juli 2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht 
 

Kwaliteitscriteria 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat een koppelingsgesprek plaatsvindt bij 
een koppeling tussen vraag- en gastouder bij de voorziening voor gastouderopvang. Dit gesprek 
wordt gevoerd door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 
 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder c en 2 Regeling kwaliteit 
gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks 
mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast. 
 

(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 
voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, 
gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 

 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de 
geboortedatum van de gastouder, met daarin: 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
jaar; 
- het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per 
kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per 
kind per jaar; 
- de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder 
vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. 
 

(art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling 
Wet kinderopvang) 

De administratie van een gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder, met 
vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met 
daarin: 
- het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; 
- opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind; 
- de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder 
vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders. 
(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling 
Wet kinderopvang) 
 

(art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tiko Kinderopvang 
Website : http://www.kinderopvangachtkarspelen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000018929516 
Aantal kindplaatsen : n.v.t. 
 

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 :  J v/d Velde 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Noardeast-Fryslân 
Adres : Postbus 13 
Postcode en plaats : 9290 AA Kollum 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-07-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-08-2019 
 
 
 
 
 
 


