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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. 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Opsterland heeft er een nader onderzoek plaats gevonden bij 
kinderdagverblijf Lytse Wrâld te Tijnje.  
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden.  
 
Kinderopvang Esther is een particuliere kinderopvang met een kinderdagverblijf en buitenschoolse 
opvang in Wijnjewoude. Sinds maart 2017 exploiteert Kinderopvang Esther KDV Lytse Wrâld in 
Tijnje. 
  
KDV Lytse Wrâld is een peuteropvang voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en is 
geopend op maandag- tot en met vrijdagochtend van 08.15–12.00 uur. 
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’. 
  
Tijdens het onderzoek na registratie uitgevoerd op 17-05-2017 werd er niet voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 
 
• Personeel en Groepen, VOG 's vrijwilligers. 
 
De gemeente Opsterland heeft verzocht om deze tekortkoming te herstellen middels een brief op 
23-06-2017 met kenmerk 2017-18683. 
  
 
Conclusie huidige nadere onderzoek 
  
Uit het onderzoek is gebleken dat kinderdagverblijf Lytse Wrâld 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 

 

Personeel en groepen 

 
Het domein ‘Personeel en groepen’ bestaat uit verschillende te toetsen items met betrekking tot 

o.a. eisen waaraan beroepskrachten moeten voldoen, de eisen waaraan aan de groep(en) waarin 

kinderen worden opgevangen moeten voldoen, alsmede eisen omtrent de inzet van 

beroepskrachten op deze groepen. 
  
Bij dit onderzoek zijn de VOG's van de vrijwilligers getoetst.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten in het bezit zijn van een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is 

voor het werken in de kinderopvang. Na de afgifte van de verplichte VOG worden de medewerkers 

continue gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen. 
  
Stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van het 

systeem van continue screening. Zij moeten iedere 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen. 
  
Onderzoek na registratie 17 mei 2017 is volgende geconstateerd;  
  
- De VOG's van de vrijwilligers zijn getoetst op functie aspect 12 en 86 en niet op functieaspect 84.  
Aspect 84 geeft aan dat de inhoudelijk toets heeft plaatsgevonden. Aspect 86 is geen inhoudelijk 

functieaspect, maar zorgt voor de monitoring van het aantal VOG aanvragen voor de kinderopvang. 
- Er moet in ieder geval getoetst worden op functieaspect 84. 
  
  
Nader onderzoek 20-10-2017 
  
Op verzoek van de gemeente Opsterland, brief van 23 juni 2017 kenmerk 2017-18683, heeft de 
houder nieuwe VOG's aangevraagd voor de 5 vrijwilligers. 
Deze zijn op 28-08-2017 ontvangen door de toezichthouder. 
  
De VOG's van de vrijwilligsters zijn onderzocht op de functieaspecten 12, 84 en 86. 
  
Conclusie 
De toezichthouder constateert dat de Verklaringen Omtrent Gedrag van de vrijwilligsters voldoen 
aan de gestelde wettelijke criteria.   
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's vrijwilligsters ontvangen op 28-08-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Lytse wrâld 
Website : http://www.kinderopvangesther.nl 
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 :  J. Hospes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 20-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-11-2017 
 
 
 
 
 
 
 

 


