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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. 
 
Dit nader onderzoek richt zich op alle overtredingen die beschreven staan in de brief die de houder 
van de gemeente Opsterland heeft ontvangen (d.d. 17-06-2016, met kenmerk 2016-21874). 
  
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 
• Een bezoek aan de vestiging op 22-11-2016 
• Overleg met de gemeente Opsterland. 

 
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. 
 
Algemeen 
Kinderdagverblijf De Telle is gevestigd bij basisschool It Twaspan en basisschool Votum Nostrum in 
Wijnjewoude. Het kinderdagverblijf is vier ochtenden per week geopend; op maandag-, woensdag, 
donderdag- en vrijdagochtend van 08.15–11.45 uur. Op kinderdagverblijf De Telle wordt 
peuteropvang aangeboden waarbij er gewerkt wordt met één stamgroep met maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. In de praktijk wordt er gewerkt met een groep van maximaal 
8 kinderen. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een vaste groepsruimte en een eigen 
aangrenzende buitenspeelruimte. 
Op het kinderdagverblijf wordt er gesubsidieerde voorschoolse educatie (VVE) aangeboden middels 
de methode ‘Puk en Ko’. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het vervolg onderzoek na registratie van 21-03-2016 is gebleken dat kinderdagverblijf De 
Telle nog niet aan alle inspectie-items voldoet, die in dit onderzoek getoetst zijn. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd op de onderdelen: 
• Pedagogisch beleid 
• Meldcode Kindermishandeling 
• Oudercommissie 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. Het college 
neemt het advies over. 
  
Huidig onderzoek 
Uit het nader onderzoek is gebleken dat de houder de overtredingen op bovenstaande onderdelen 
heeft hersteld. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 vervolg onderzoek na registratie van 21-03-2016 heeft de toezichthouder 

geconstateerd dat het pedagogisch beleids- en werkplan niet voldoet aan de gestelde eisen.  
  
Huidig onderzoek 
De houder heeft een nieuw pedagogisch beleids- en werkplan naar de toezichthouder opgestuurd. 
De toezichthouder heeft de oude en de nieuwe versie met elkaar vergeleken. 
  
In de nieuwe versie van het pedagogisch beleids- en werkplan staat beschreven: 
• De inrichting van de binnen- en buitenspeelruimte, welke uitstapjes ondernomen worden, 

welke ruimtes er door de peuteropvang gebruikt worden en op welke wijze de groepsstabiliteit 
gewaarborgd wordt; 

• Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten; 
• Welke taken en verantwoordelijkheden de vrijwilligers hebben en op welke wijze stagiaire 

ingezet worden; 
• Onder welke voorwaarden de ouders extra dagdelen af kunnen nemen; 
• De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Het doorverwijzen naar specialistische hulp 
kan nog gespecificeerd worden door expliciet de specialisten te benoemen. 

 

Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel pedagogisch beleid hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan (ontvangen op 21-11-2016) 
• Pedagogisch werkplan (ontvangen op 21-11-2016) 
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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. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Tijdens het vervolg onderzoek na registratie van 21-03-2016 heeft de toezichthouder 

geconstateerd dat de meldcode kindermishandeling en de handleiding behorende bij de meldcode 

kindermishandeling niet inzichtelijk zijn voor de beroepskracht(en). 
  
Huidig onderzoek 
Tijdens het onderzoek op de vestiging op 22-10-2016 is door de toezichthouder geconstateerd dat 
de meldcode kindermishandeling en de handleiding behorende bij de meldcode kindermishandeling 
voor de beroepskracht(en) inzichtelijk zijn op de vestiging. 
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel meldcode kindermishandeling hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (op 22-11-2016) 
• Meldcode kindermishandeling (ingezien en digitaal vastgelegd op 22-11-2016) 
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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. 
  
 
Oudercommissie 

 
Tijdens het vervolg onderzoek na registratie van 21-03-2016 heeft de toezichthouder 

geconstateerd dat het reglement oudercommissie niet voldoet aan de gestelde eisen.  
  
Huidig onderzoek 
De houder heeft een nieuw reglement oudercommissie naar de toezichthouder opgestuurd. De 
toezichthouder heeft de oude en de nieuwe versie met elkaar vergeleken. 
  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat in het nieuwe reglement oudercommissie: 
• De juiste verwijzingen naar de huidige wet- en regelgeving staan vermeld; 
• De items waarop de oudercommissie adviesrecht op heeft staan beschreven; 
• De verplichting om de oudercommissie te informeren over het inspectierapport staat 

beschreven; en 
• Het item klachten niet meer beschreven staat. 
 

Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel oudercommissie hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Reglement oudercommissie (ontvangen op 21-11-2016) 
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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 bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(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 d 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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Telle 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Esther B.V. 
Adres houder : Ald Duerswâld 2 
Postcode en plaats : 9241 WN Wijnjewoude 
KvK nummer : 64709078 
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 :  Mevrouw H. Bijl 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Opsterland 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 9244 ZP BEETSTERZWAAG 
 

Planning 

Datum inspectie : 22-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 09-12-2016 
 
 

 


