
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inspectierapport 
KDV Date's Plakje (KDV) 
Simke Kloostermanstr 5 
9286 EP Twijzel 
Registratienummer 913193598 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Toezichthouder:   GGD Fryslân 
In opdracht van gemeente:  Achtkarspelen 
Datum inspectie:    11-05-2020 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 18-05-2020 
 



 

2 van 6 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-05-2020 

KDV Date's Plakje te Twijzel 

Inhoudsopgave 
 

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

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

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

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

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

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

VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 4 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ...................................................................... 5 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 5 

GEGEVENS VOORZIENING ................................................................................................ 6 

OPVANGGEGEVENS ............................................................................................................... 6 

GEGEVENS HOUDER .............................................................................................................. 6 

GEGEVENS TOEZICHT ....................................................................................................... 6 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ......................................................................................... 6 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ..................................................................................... 6 

PLANNING ......................................................................................................................... 6 



 

3 van 6 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-05-2020 

KDV Date's Plakje te Twijzel 

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. 
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 
niet voldeden. 

 
Dit nader onderzoek richt zich op alle overtredingen die beschreven staan in de brief die de houder 
van de gemeente heeft ontvangen (van 20-03-2020 met als dossiernummer: Z2020-02544). 
 
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 

• E-mail contact met de kwaliteitsmedewerker van de organisatie. 
 

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. 
 
Beschrijving vestiging 
Kinderdagverblijf Date's Plakje is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in KinderOpvang 
(TIKO). 
De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaats aan 
maximaal 16 kinderen verdeeld over 1 stamgroep voor kinderen van 2 - 4 jaar. Er wordt opvang 

geboden op 4 dagdelen per week; maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 08.15 - 
12.15 uur 
 
Date's Plakje is gevestigd in dorpshuis 'De Bining' en beschikt over een eigen groepsruimte en een 
sanitaire ruimte. Naast de groepsruimte wordt er gebruik gemaakt van een aangrenzende 
buitenspeelruimte. 
 

Voorschoolse educatie 
Op Date's Plakje wordt aan voorschoolse educatie gedaan aan de hand van de methode ‘Piramide' 

om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingsstimulering van de kinderen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd: 

 
2018: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 12-11-2018. De toezichthouder 
heeft het advies aan het college gegeven om te handhaven op het domein Personeel en groepen-
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 
 
2019: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 02-09-2019. De toezichthouder 
heeft het advies aan het college gegeven om niet te handhaven na het herstelaanbod op het 

domein Veiligheid en Gezondheid. 
 
2020: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 10-02-2020. De toezichthouder 
heeft het advies aan het college gegeven om te handhaven op het domein Veiligheid en 
Gezondheid. 
  

Belangrijkste bevindingen huidig nader 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 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 10-02-2020 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de 
gestelde eisen met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

De toezichthouder had de onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
De houder draagt er deels zorg voor dat er volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat de schoonmaaklijsten niet bijgehouden werden, 
terwijl de schoonmaak wel uitgevoerd wordt. De toezichthouder heeft de houder vorig jaar tijdens 

het jaarlijks onderzoek d.d. 02-09-2019 middels herstelaanbod om een reactie gevraagd. De 
kwaliteitsmedewerker heeft destijds per mail onderstaande acties en afspraken aan toezichthouder 
gemaild: Wat betreft de schoonmaak. Wij gaan nu in elk werkoverleg bespreken of de 

schoonmaaklijsten worden bijhouden. Daarnaast check ik tijdens mijn Risico-inventarisatie ook of 
de lijsten worden bijgehouden. Beroepskracht heeft inmiddels het schoonmaakformulier ingevuld. 
Tijdens het inspectiebezoek blijkt opnieuw dat bovenstaande lijsten niet zijn bijgehouden. Uit de 
notulen van het werkoverleg blijkt tevens dat de schoonmaaklijsten niet besproken zijn. 
 
Bevindingen huidig onderzoek  

De toezichthouder heeft van de houder de afgetekende schoonmaaklijst van het jaar 2020 
ontvangen. Hierop staat aangegeven wat er per kwartaal schoongemaakt dient te worden en is 
afgetekend wanneer dit gereed is. Het eerste kwartaal is afgetekend middels parafen. Tevens licht 
de houder het volgende toe: 
We hebben in Februari een groot leidsters overleg gehad. Hierbij waren alle peuterleidsters 
aanwezig. Daar is de schoonmaaklijst besproken. Wat het belang ervan is en hoe het werkt. 
Daarnaast is voor alle locaties de data op het afteken formulier gezet.  Ze weten dan wanneer er 

schoongemaakt moet worden en dan hoeven ze alleen nog maar een paraaf te zetten. 

Ook gaat de kwaliteitsmedewerker vaker bij de locatie langs (bellen) om de vinger aan de pols te 
houden. 
 
Vanwege de coronacrisis heeft de toezichthouder niet de mogelijkheid gehad om bovenstaande in 
de praktijk te toetsen. Dit zal in het volgend jaarlijks onderzoek weer meegenomen worden. 
 

 
Conclusie:  
De houder heeft de overtreding(en) hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Schoonmaakformulier 2020 
• Emailcontact met de kwaliteitsmedewerker op 18-05-2020 
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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 : KDV Date's Plakje 

Website : http://www.tikokinderopvang.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000026708760 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : Stichting Peuteropvang Achtkarspelen 
Adres houder : Postbus 8 
Postcode en plaats : 9290 AA Kollum 
KvK nummer : 61462276 
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 : 11-05-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-05-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 02-01-2020 
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