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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. 15-10-2019, 
met dossiernummer Z2019-10833). 
 

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. 
 
Beschrijving vestiging 
Buitenschoolse opvang de Bijenkorf is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in KinderOpvang 
(TIKO). 
 
De Bijenkorf is gevestigd in zorgcentrum Haersmahiem en staat als buitenschoolse opvang 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk met 20 kindplaatsen. 
Er is 1 basisgroep voor kinderen van 4 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet 
onderwijs voor die kinderen begint. 
 
De opvang vindt momenteel plaats op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 
13.45 uur - 18.30 uur. Op vrijdag, tijdens schoolvakanties en de voorschoolse opvang worden de 
kinderen opgevangen op een andere locatie, namelijk buitenschoolse opvang Wammes Waggel. 
 
Naast de groepsruimte in het zorgcentrum is er nog een kleine speelruimte, een sanitaire ruimte en 
een aangrenzende buitenspeelruimte. 
 
Inspectiegeschiedenis  
De afgelopen 3 jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
 
28-01-2016: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht  
De toezichthouder heeft als advies aan het college gegeven om niet te handhaven. 
 
04-07-2017: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht.  
Tijdens het onderzoek is een tekortkoming geconstateerd op de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep. De 
toezichthouder heeft als advies aan het college gegeven om te handhaven. Het college ziet af van 
handhaving. 
 
25-09-2018: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht.  
De toezichthouder heeft als advies aan het college gegeven om niet te handhaven. 
 
29-08-2019: Jaarlijks onderzoek. 
De toezichthouder heeft als advies aan het college gegeven om te handhaven op het onderdeel 
ouderrecht - oudercommissie. 
 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Uit het nader 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 
 
 

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. 29-08-2019 
De houder streeft ernaar om op elke vestiging een lokale oudercommissie in te stellen. Ten tijde 
van het onderzoek op het kindercentrum heeft de beroepskracht aangegeven dat er nog geen 
oudercommissie is ingesteld. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een 
oudercommissie in te stellen. 
 
Op deze vestiging worden maximaal 50 kinderen opgevangen waardoor er alternatieve 
ouderraadpleging mag worden toegepast. De houder heeft hier geen beleid voor opgesteld en past 
dit ook niet toe. 
 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
De houder streeft ernaar om op elke vestiging een lokale oudercommissie in te stellen. Ten tijde 
van het jaarlijks onderzoek op het kindercentrum (29-08-2019) heeft de beroepskracht 
aangegeven dat er nog geen oudercommissie is ingesteld. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen.  
 
Op deze vestiging worden maximaal 50 kinderen opgevangen waardoor er alternatieve 
ouderraadpleging mag worden toegepast. De houder heeft hier beleid voor opgesteld. De houder 
heeft aangetoond dat met het gekozen alternatief de inspraak van ouders op onderstaande 
onderdelen voldoende wordt geborgd: 
 
• De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid. 
• Het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd. 
• Voedingsaangelegenheden van algemene aard. 
• Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid. 
• Openingstijden. 
• Het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie. 
• De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten. 
• Wijziging van de prijs van kinderopvang. 
 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
 
De houder heeft op 12 december 2019 een document naar de toezichthouder gemaild, waarop het 
beleid op alternatieve ouderraadpleging beschreven staat. In het beleid wordt concreet beschreven 
hoe de houder dit van plan is uit te voeren. De toetsing in de praktijk zal bij een volgend jaarlijks 
onderzoek aan bod komen. 
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Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel oudercommissie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Document: Alternatieve ouderraadpleging (AOK) Tiko  
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Ouderrecht 
 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Bijenkorf 
Website : http://www.tikokinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

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 : 16-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 31-12-2019 
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