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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie.
Beschouwing
Naar aanleiding van een wijzigingsverzoek in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen, ten gevolge van een verhuizing, is er op verzoek van de gemeente Vlieland door
GGD Fryslân op 18 december 2015 een aangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd bij
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Het Kokkeltje te Vlieland.
Het kindercentrum wil zich vestigen in multifunctioneel centrum De Jutter, waar beschikking is over
een eigen groepsruimte en eventueel de (aangrenzende) speelhal van de school. Naast het
kindercentrum zijn o.a. de basisschool, het VMBO, de bibliotheek en Jeugd en Jongerenwerk
gevestigd in het pand. Als buitenruimte maakt de kinderopvang gebruik van een verlengde van het
schoolplein van de basisschool, dat specifiek voor het kindercentrum is omheind.
De houder wil opvang bieden aan maximaal 16 kinderen, in één combinatiegroep, voor kinderen in
de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd dat zij naar de basisschool gaan. In de praktijk worden
kinderen tot ca. 7 jaar opgevangen.
De houder voldoet aan de voorwaarden die bij dit onderzoek voor registratie zijn onderzocht; er
zijn geen redenen om exploitatie tegen te gaan.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Kinderopvang is het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen.

Kinderopvang in de zin van de wet
Gedurende de opvang zal verzorging en opvoeding worden geboden en een bijdrage worden
geleverd aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarin zij het
basisonderwijs volgen. De opvang zal bedrijfsmatig plaats vinden. Er is sprake van betaalde
opvang.

Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (Gesproken met beroepskracht)
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Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot
verantwoorde kinderopvang.

Pedagogisch beleid
Het kindercentrum heeft met de aanstaande verhuizing het pedagogisch beleidsplan eind 2015
herzien en gekoppeld tot een geïntegreerd beleidsplan voor beide opvangvormen.
De te toetsen elementen die de praktijksituatie betreffen worden beoordeeld tijdens het onderzoek
dat binnen drie maanden na de verhuizing zal plaatsvinden.
Het pedagogisch beleidsplan verdient nog een optimaliseringsslag. Er wordt voldaan aan de items
die een beschrijving geven omtrent:
•
visie op de omgang met kinderen;
•
beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de vier opvoed competenties
•
wennen;
•
gebruik van extra dagdelen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste items van het pedagogisch beleid.

Gebruikte bronnen:
•
Pedagogisch beleidsplan (versie december 2015)
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Personeel en groepen
Per 1 juli 2013 is de nulmeting continue screening opgenomen in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Alle medewerkers die een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
hebben van vóór 1 maart 2013 dienen een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt
gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden.
Het aanvragen van nieuwe verklaringen omtrent gedrag wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent
voor het toezicht op de VOG’s, dat er gekeken wordt naar de datum op de VOG en er getoetst
wordt of de houder bijtijds een nieuwe VOG heeft laten aanvragen.
Stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen vooralsnog niet onder de continue screening en
zullen tweejaarlijks een nieuwe VOG moeten aanleveren.

Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden verklaring omtrent het
gedrag van de bestuurder.
Conclusie:
De verklaring omtrent het gedrag voldoet aan de gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:
•
Verklaringen omtrent het gedrag (bestuurder)
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Veiligheid en gezondheid
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast
welke risico's de opvang van kinderen met zich brengt. Tijdens de inspectie wordt de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder van het kindercentrum legt jaarlijks, met behulp van een methode die voldoet aan de
eisen, in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico's de opvang van kinderen met zich
meebrengt. Te nemen maatregelen worden van een verantwoordelijke voorzien en een beoogde
realisatiedatum. Houder draagt er zorg voor dat medewerkers kennis kunnen nemen van de
bevindingen.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in december 2015 met behulp van
het model van de Risico monitor. Deze voldoet aan de eisen. Beroepskracht geeft aan dat
overwogen wordt in de toekomst gebruik te gaan maken van de modellen van Consument en
Veiligheid van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.
Alle binnenruimtes en de buitenspeelruimte zijn in de inventarisatie meegenomen.
De geïnventariseerde risico’s zijn een inschatting van de risico’s die mogelijk in de praktijk kunnen
voorkomen. Risico's zullen worden geborgd middels het werken met huisregels, werkinstructies
etc.
Uit het interview blijkt dat te nemen maatregelen zijn vastgelegd in een actielijst, belegd bij één
beroepskracht. Toezichthouder heeft geadviseerd de te nemen maatregelen concreet te voorzien
van een streefdatum voor realisatie en een eindverantwoordelijke voor de uitvoering.
Binnen drie maanden na het in gebruik nemen van de nieuwe ruimtes, zal de risico-inventarisatie
nog een keer doorgelopen dienen te worden om de risico's van de praktijk te beoordelen bij de
aanwezigheid van meubels, spelmateriaal en kinderen.
Bij een volgende inspectie kan de toezichthouder het beleid aan de praktijk toetsen.
Tijdens de inspectie is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst
aan de verschillende ruimtes.
De deuren naar buiten zijn van metaal; deze zijn niet te voorzien van een fingersafe. Er zullen
duidelijke te nemen maatregelen opgenomen moeten worden in de risico inventarisatie; hoe wordt
er in de praktijk met de situatie omgegaan.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Gebruikte bronnen:
•
Observaties
•
Risico-inventarisatie veiligheid (december 2015)
•
Risico-inventarisatie gezondheid (december 2015)
•
Actieplan veiligheid (december 2015)
•
Actieplan gezondheid (december 2015)
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Er zijn eisen gesteld aan de accommodatie en inrichting van een binnenruimte van een
kindercentrum, onder andere dat er ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte
beschikbaar per kind is.
Er gaat gebruik gemaakt worden van één ruime en lichte groepsruimte, met een afmeting van ca.
63m². Deze wordt ten tijde van het inspectiebezoek ingericht met verschillende speelhoeken, zoals
een constructiehoek, een hoge tafel centraal in de ruimte, een huishoek en divers spelmateriaal.
Er is een keukenblok in de ruimte en een apart sanitair gedeelte met twee kindertoiletjes en een
verschoontafel.
Er is, zeker in combinatie met de speelhal, waarneembaar voldoende oppervlakte beschikbaar voor
de gelijktijdige opvang van maximaal 16 kinderen in deze groepsruimte.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de binnenruimte over voldoende vierkante meters beschikt.

Buitenspeelruimte
Er zijn eisen gesteld aan de accommodatie en inrichting van een buitenspeelruimte van een
kindercentrum, onder andere dat er is ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind is.
De buitenspeelruimte is direct grenzend aan de groepsruimte en volledig omheind. Er zijn geen
exacte afmetingen van houder ontvangen. De ruimte is echter waarneembaar voldoende groot voor
de opvang van maximaal 16 kinderen. Het terrein is volledig betegeld. Er is een schuur voor de
opslag van divers rijdend- en spelmateriaal.
Conclusie:
De buitenspeelruimte voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van de
buitenspeelruimte.

Gebruikte bronnen:
•
Observaties
Plattegrond
•
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Inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het
basisonderwijs volgen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Stichting Het Kokkeltje
: 8 KDV en 8 BSO
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Het Kokkeltje
Lutinelaan 3
8899 AP VLIELAND
41003347
Nee

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
S. Oomkens

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Vlieland
: Postbus 10
: 8899 ZN VLIELAND

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

18-12-2015
16-02-2016
29-02-2016
03-03-2016
03-03-2016

: 10-03-2016
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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.
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