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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek vanwege een wijzigingsverzoek van de houder. 
 
Een verzoek tot wijziging van de houder van het kindercentrum wordt door de gemeente 
aangemerkt als een incidenteel onderzoek. Omdat het betreffende kindercentrum op het moment 
van de wijziging feitelijk al bestaat wordt een verkort onderzoek uitgevoerd, waarbij de inspectie-
items in overleg met de gemeente zijn bepaald.  
 
Het onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
• een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 
 

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. 
 
Informatie met betrekking tot de houderwisseling 
Op 04-11-2019 heeft de gemeente Noardeast-Fryslân een wijzigingsverzoek voor een 
houderwisseling ontvangen. Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân is voornemens om 
Kinderopvang It Wrottershonk over te nemen per 01-01-2019. Stichting Peuteropvang Noardeast-
Fryslân is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in KinderOpvang (TIKO). 
 
It Wrottershonk blijft op dezelfde locatie gevestigd. De beroepskrachten die op het kindercentrum 
werkzaam zijn, zullen in dienst treden bij Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân. Het beleid van 
Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân zal per 01-01-2020 gevoerd worden. 
 
Algemene informatie over het kindercentrum  
Peuteropvang It Wrottershonk zal onderdeel worden van Stichting Peuteropvang Noardeast-
Fryslân. 
Het kinderdagverblijf zal in het landelijk register kinderopvang geregistreerd worden met 16 
kindplaatsen verdeeld over 1 stamgroep voor kinderen van 2 - 4 jaar. Er wordt peuteropvang 
geboden op 6 dagdelen per week in de volgende combinaties: 
• Maandag-, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend van 08.30-11.15 uur; 
• Donderdagochtend van 08.30-11.30 uur; 
• Dinsdagmiddag 11.45-14.15 uur (met een broodmoment). 
  
It Wrottershonk is gevestigd in een eigen groepsruimte van basisschool ‘CBS De Stapstien’. 
Naast de eigen groepsruimte is er een sanitaire ruimte op de gang en een eigen omheinde 
buitenspeelruimte op een afgeschermd gedeelte van het schoolplein. 
Daarnaast mag It Wrottershonk gebruik maken van het speellokaal van de basisschool. 
  
Voorschoolse educatie  
Op peuteropvang It Wrottershonk wordt aan voorschoolse educatie gedaan aan de hand van de 
‘Piramide-methode’ om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingsstimulering van de kinderen. 
 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Naar aanleiding van dit incidenteel onderzoek n.a.v. een wijzigingsverzoek voor een 
houderwisseling verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. De toezichthouder adviseert 
het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang 
(LRK) toe te wijzen. 
  
In het volgende jaarlijkse onderzoek zullen het locatiespecifieke pedagogisch beleid en veiligheids- 
en gezondheidsbeleid aan de praktijk getoetst worden. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht. Per 
aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie beschreven. Daarna volgt 

een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg 
voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud 

van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het 
onderzoek is het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst.   
  
De kinderopvangorganisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle 
kindercentra van deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang 
en de buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder 
kindercentrum met een pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling gegeven aan de 
pedagogische visie van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatiespecifieke beschrijving 
en is een praktische uitwerking van de pedagogische visie. De houder van het kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat tenminste een concrete beschrijving van: 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld 

in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 
gestreefd waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 

overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan 
de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; 

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en 
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

• De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de nieuwe houder voldoet aan de 
voorwaarden die bij een onderzoek voor registratie n.a.v. een wijzigingsverzoek voor een 
houderwisseling op het onderdeel pedagogisch beleid getoetst worden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (2019) 
• Pedagogisch werkplan (def. mei 2019) 
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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. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, of daar anderszins 

structureel aanwezig is, moet beschikken over een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) en zich 

inschrijven in het personenregister kinderopvang (PRK). De houder moet deze personen vervolgens 

koppelen aan de organisatie. De toezichthouder controleert of de personen die hiertoe wettelijk 
verplicht zijn, staan ingeschreven en door de houder zijn gekoppeld aan de organisatie. Op die 

manier kan de overheid medewerkers en personen die structureel op het kindercentrum aanwezig 
zijn, continu screenen op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met 

kinderen. 
 
Op het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag: 
• De houder van het kindercentrum (directeur) van Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân is 

in het bezit van een goedgekeurde verklaring omtrent het gedrag en is gekoppeld aan 
Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân. 

  
Conclusie:  
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de nieuwe houder voldoet aan de 
voorwaarden die bij een onderzoek voor registratie n.a.v. een wijzigingsverzoek voor een 
houderwisseling op het onderdeel verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
getoetst worden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personen Register Kinderopvang (geraadpleegd op 07-11-2019) 
• Verklaring Omtrent het Gedrag (18-12-2017) 
 
 
 

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. 
  
 

Klachten en geschillen 

De houder treft een schriftelijke interne regeling voor de afhandeling van klachten over een 

gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind en over de 
overeenkomst tussen houder en de ouder. Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil 

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie. 

Ook oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen 
aan de Geschillencommissie. 
  
De houder dient bij het indienen van de aanvraag voor de exploitatie van een peuterspeelzaal een 
kopie van de overeenkomst met de geschillencommissie Kinderopvang te overleggen, tenzij in het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) al geregistreerd staat dat de houder aangesloten is bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang. 
  
Door middel van een schermafdruk van de pc heeft de houder aangetoond dat Stichting 
Peuteropvang Noardeast-Fryslân per 01-01-2018 aangesloten is bij de Geschillencommissie. 
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Conclusie: 
De nieuwe houder voldoet aan de verplichting om aangesloten te zijn bij een door de minister van 
Veiligheid en Justitie erkende Geschillencommissie voor het behandelen van geschillen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Aansluiting geschillencommissie (kopie schermafdruk d.d. 06-11-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Ouderrecht 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 



10 van 11 
Inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 07-11-2019 
peuteropvang It Wrottershonk te Kollumerzwaag 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : peuteropvang It Wrottershonk 
Website : http://www.itwrottershonk.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000854445262 
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 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 : 07-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 


