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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek naar aanleiding
van een besluit dat is genomen door de gemeente Opsterland.
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op alle overtredingen die beschreven
staan in de brief die de houder van gemeente Opsterland heeft ontvangen (d.d. 21-08-2015, met
kenmerk 2015-31368). Overtredingen waarvan het hersteltermijn nog niet is verstreken worden
getoetst. Mocht uit onderzoek blijken dat deze overtredingen nog niet zijn hersteld dan zal de
overtreding, in opdracht van de gemeente, niet beoordeeld worden. Na het verstrijken van het
hersteltermijn worden deze overtredingen opnieuw getoetst.
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:
- Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
- Een bezoek aan de vestiging; en daarnaast is er per e-mail overleg gevoerd met de
regio-assistent van de vestiging.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf ‘t Pikehokje is gevestigd in Ús Doarpshûs en maakt onderdeel uit van Stichting
Timpaan Kindercentra. Het kinderdagverblijf is drie ochtenden per week geopend; op woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van 8.30–12.00 uur. Op kinderdagverblijf 't Pikehokje wordt
peuteropvang aangeboden waarbij er gewerkt wordt met één stamgroep met maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een vaste
groepsruimte en een eigen buitenspeelruimte die niet aangrenzend is. Daarnaast kan het
kinderdagverblijf gebruik maken van de gymzaal die ook in Ús Doarpshûs gevestigd is.
Op het kinderdagverblijf zal er voorschoolse educatie (VVE) aangeboden worden middels de
methodiek ‘Puk en Ko’.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2015 is gebleken dat kinderdagverblijf ’t Pikehokje
nog niet aan alle inspectie-items voldoet, die in het onderzoek getoetst zijn. Er zijn overtredingen
geconstateerd op de onderdelen:
•
Pedagogisch beleid
•
Voorschoolse educatie
•
Risico-inventarisatie veiligheid
•
Accommodatie en inrichting; buitenspeelruimte
•
Informatie
•
Oudercommissie
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. De
gemeente neemt het advies over en start een handhavingstraject.
Huidig onderzoek
Uit het nader onderzoek is gebleken dat de houder de overtredingen op onderstaande onderdelen
nog niet heeft hersteld:
•
Risico-inventarisatie veiligheid
•
Accommodatie en inrichting: buitenspeelruimte
De tekortkomingen op het onderdeel pedagogisch beleidsplan zijn nog niet allemaal door de houder
hersteld. De gemeente heeft de houder een hersteltermijn van 3 maanden gegeven
(tot 28-11-2015). De toezichthouder heeft dit onderdeel dan ook niet beoordeeld, conform de
afspraak met de gemeente.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’
opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Aan
de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.

Pedagogisch beleid
Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2015 is geconstateerd dat het pedagogisch
beleidsplan niet in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze van de stamgroep beschrijft
en het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Huidig onderzoek
De houder heeft een aangepaste versie van het pedagogisch werkplan naar de toezichthouder
opgestuurd. De toezichthouder heeft de oude en de aangepaste versie vergeleken.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat nog niet alle tekortkomingen die beschreven staan in
het inspectierapport d.d. 04-02-2015 door de houder zijn opgepakt.
Conclusie:
De houder heeft voor het pedagogisch beleidsplan een hersteltermijn van 3 maanden
(tot 28-11-2015) waardoor de toezichthouder dit onderdeel niet beoordeeld.

Voorschoolse educatie
Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2015 is geconstateerd dat een beroepskracht niet
in het bezit is van een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het
vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
Huidig onderzoek
Kinderdagverblijf 't Pikehokje werkt met één vaste beroepskracht. De tweede beroepskracht is niet
meer werkzaam als beroepskracht bij Timpaan. Op het werkrooster staat alleen de vaste
beroepskracht ingeroosterd. Uit de invalkalender blijkt dat er in de periode 17-08-2015 t/m
26-10-2015 geen invalberoepskrachten op de peuteropvang vestigingen zijn ingezet.
Conclusie:
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel voorschoolse educatie hersteld.

Gebruikte bronnen:
•
Observaties (op 19-10-2015)
•
Pedagogisch werkplan (versie 01-01-2015-2, ontvangen op 02-11-2015)
•
Invalkalender periode 17-08-2015 t/m 26-10-2015 (ontvangen op 02-11-2015)
•
Document einde dienstverband tweede beroepskracht (ontvangen op 02-11-2015)
•
Document P&O einde dienstverband tweede beroepskracht (ontvangen op 02-11-2015)
•
Werkroosters 't Pikehokje Terwispel (ontvangen op 02-11-2015)
•
Basisrooster (ontvangen op 02-11-2015)
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Veiligheid en gezondheid
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en
gezondheid’ opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek
beschreven. Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de
huidige wet- en regelgeving.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2015 is geconstateerd dat de houder geen
effectieve maatregelen heeft genomen op de risico’s met betrekking tot het trapje naast de ingang
van het kinderdagverblijf en dat de houder niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente
Opsterland heeft gesteld ten aanzien van een niet aangrenzende buitenspeelruimte. Daarnaast is
geconstateerd dat er geen desinfectans voor kleine oppervlakten en voor cutaan gebruik op het
kinderdagverblijf aanwezig is.
Huidig onderzoek
De toezichthouder heeft op 19-10-2015 een bezoek gebracht aan KDV 't Pikehokje.
Tekortkoming die de houder heeft hersteld:
•
De houder heeft desinfectans aangeschaft voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en
voor de handen.
Tekortkomingen die de houder niet heeft hersteld:
•
De houder voldoet wederom niet aan onderstaande voorwaarden die gesteld zijn door de
gemeente ten aanzien van een niet aangrenzende buitenspeelruimte:
• Het naleven en in stand houden van het hekwerk aan de achterzijde van het buurthuis;
• Het naleven en in stand houden van een hekwerk naast de buitenspeelruimte
(langs de boshage).
−
Tijdens de inspectie op de vestiging (19-10-2015) zijn er geen hekwerken
geplaatst/aanwezig aan de achterzijde van het buurthuis en naast de
buitenspeelruimte. Op de klussenlijst staat het hekwerk vermeld. Op de klussenlijst
staat geen streefdatum vermeld om een indicatie te krijgen wanneer deze
klus gerealiseerd dient te zijn.
−
Het trapje naast de ingang van het pand is tijdens de inspectie op 19-10-2015 nog niet
voorzien van een constructie. Op de klussenlijst staat vermeld dat het trapje zal
worden voorzien van een constructie. Op de klussenlijst staat geen streefdatum
vermeld om een indicatie te krijgen wanneer deze klus gerealiseerd dient te zijn.
Op de klussenlijst staat vermeld dat bovenstaande tekortkomingen regelmatig met het dorpshuis
worden besproken. Timpaan en Kinderopvang Esther (beoogd nieuwe eigenaar van het KDV) zullen
op korte termijn de vervolgstappen met elkaar bespreken.
Conclusie:
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

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)
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Gebruikte bronnen:
•
Observaties (op 19-10-2015)
•
Risico-inventarisatie veiligheid (versie mei 2015, ontvangen op 02-11-2015)
•
Actieplan veiligheid (in Rie veiligheid, versie mei 2015, ontvangen op 02-11-2015)
•
Inspectierapport 04-02-2015
•
Foto van de desinfectans (ontvangen op 02-11-2015)
•
Klussenlijst 't Pikehokje (ontvangen op 02-11-2015)
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Accommodatie en inrichting
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Accommodatie en
inrichting’ opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek
beschreven. Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de
huidige wet- en regelgeving.

Buitenspeelruimte
Tijdens het onderzoek voor registratie van 06-10-2015 en het onderzoek na registratie van 04-022015 is geconstateerd dat de buitenspeelruimte niet aangrenzend is aan het kinderdagverblijf.
Huidig onderzoek
Gemeente Opsterland heeft het kinderdagverblijf opgenomen in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De gemeente verbindt hieraan wel voorwaarden met betrekking
tot het gebruik van een niet aangrenzende buitenspeelruimte. Tijdens de inspectie op locatie
(op 19-10-2105) wordt aan onderstaande voorwaarden niet voldaan:
•
•

u draagt zorg voor het in stand houden van het hekwerk aan de achterzijde van het buurthuis;
u draagt zorg voor het in stand houden van het hekwerk naast de buitenspeelruimte (langs de
bosschage).

Conclusie:
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

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)

Gebruikte bronnen:
•
Observaties (op 19-10-2015)
•
Inspectierapport 06-10-2014
•
Inspectierapport 04-02-2015
•
Brief gemeente met kenmerk 2015-06412 (ontvangen op 19-02-2015)
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Ouderrecht
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ opnieuw
belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Aan de hand
van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Informatie
Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2015 heeft de houder niet aangetoond op welke
wijze ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid.
Huidig onderzoek
De houder heeft voor ouders een Welkom op ... boekje ontwikkeld en heeft de informatie op de
website aangepast op de peuteropvang. De informatie aan ouders is voldoende gedetailleerd om
ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven en informatie te geven over het te voeren
beleid.
Conclusie:
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel informatie hersteld.

Oudercommissie
Tijdens het onderzoek na registratie van 04-02-2015 is geconstateerd dat de houder binnen 6
maanden na aanvraag tot registratie geen reglement oudercommissie heeft vastgesteld en er nog
geen oudercommissie actief is.
Huidig onderzoek
Op kinderdagverblijf 't Pikehokje is een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie bestaat uit
5 leden, allen ouders.
De oudercommissie werkt met een reglement oudercommissie en een huishoudelijk reglement. Het
reglement is ondertekend door de voorzitter van de oudercommissie.
De toezichthouder wil de oudercommissie en de houder er op attent maken dat de
brancheorganisatie Kinderopvang een nieuwe versie van het reglement
oudercommissie beschikbaar heeft gesteld, passend op de huidige wet- en regelgeving.
Op 07-10-2015 heeft de houder de oudercommissie gevraagd advies uit te brengen over de
tariefwijziging peuteropvang 2016. De oudercommissie kan tot uiterlijk 04-11-2015 haar advies
uitbrengen. Uiterlijk 16-11-2015 krijgt de oudercommissie een reactie van Timpaan op het advies.
Conclusie:
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel oudercommissie hersteld.

Gebruikte bronnen:
•
Reglement oudercommissie (ontvangen op 02-11-2015)
•
Document Welkom op 't Pikehokje (ontvangen op 02-11-2015)
•
Website timpaanindercentra.nl (geraadpleegd op 12-11-2015)
•
Document adviesaanvraag prijs Peuteropvang 2016 (ontvangen op 02-11-2015)
•
Notulen oudercommissie 't Pikehokje januari 2015
•
Notulen oudercommissie 't Pikehokje april 2015
•
Notulen oudercommissie 't Pikehokje september 2015
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(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 b 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)

Voorschoolse educatie
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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)

Accommodatie en inrichting
Buitenspeelruimte
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)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld.
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden.
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: 't Pikehokje
: 16
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Timpaan Groep
Badweg 28
8401 BL GORREDIJK
www.timpaangroep.nl
01086692

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Mevrouw H. Bijl

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Opsterland
: Postbus 10000
: 9244 ZP BEETSTERZWAAG

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

19-10-2015
Niet van toepassing
Niet van toepassing
12-11-2015
20-11-2015
20-11-2015

: 03-12-2015
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