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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 

Naar aanleiding van de aanvraag voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is er op verzoek van de gemeente Opsterland door GGD Fryslân op 
12 februari 2019 een aangekondigd onderzoek voor registratie uitgevoerd bij kinderdagverblijf 
Buitenleven in Wijnjewoude 
  
De houder van dit kinderdagverblijf heeft een aanvraag gedaan om op deze nieuwe locatie een 
kinderdagverblijf te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk met 
20 kindplaatsen. 
  
Tijdens de inspectie heeft er een gesprek plaatsgevonden met de houder. 
Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. het inrichten van de binnen - en buitenruimten en het aanvullen 
van passend speelgoed. Tevens zijn de benodigde documenten bekeken. 
  
  
Het advies naar de gemeente is om het kinderdagverblijf te laten starten met de exploitatie. Er zal 
binnen 3 maanden na start exploitatie een volledige inspectie plaatsvinden waarin ook de 
pedagogische praktijk en de RI&E getoetst zal worden. 

 
 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch 
klimaat’ belicht. In een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de inhoud 
van het pedagogisch beleidsplan op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot 

verantwoorde kinderopvang.  
 
Kinderdagverblijf Buitenleven gaat werken met het algemeen pedagogisch beleidsplan van Casa 4 
waarin onder andere de visie op de ontwikkeling van kinderen en de vier pedagogische basisdoelen 
kort staan beschreven. Het pedagogisch handelen binnen Casa 4 is gebaseerd op het volledig mens 
mogen zijn. Bewust professioneel contact maken is de rode draad binnen de gehele onderneming. 
 
Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan gaat Buitenleven werken met een locatie specifiek 
bijlage waarin staat beschreven hoe de algemene visie naar de praktijk van de locatie is vertaald 
en waarin onder andere nog de volgende zaken zijn beschreven: 
• Een beschrijving van de locatie en de werkwijze; 
• Het vierogenprincipe; 
• De wijze waarop de beroepskracht wordt ondersteund door andere volwassene; 
• Een beschrijving hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum aanwezig is; 
• Een beschrijving hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio; 
• De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd, hoe er wordt 

doorverwezen en de wijze waarop beroepskrachten hiervoor worden toegerust. 
 
Conclusie: 
Uit bovenstaande blijkt dat er aan de voorwaarden van pedagogisch beleid is voldaan. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder die tevens 

beroepskracht is) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en 
groepen’ belicht. In een onderzoek voor registratie gaat het alleen om de beoordeling van de 
verklaring omtrent het gedrag van de houder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Bij een aanvraag voor de exploitatie van een nieuwe vorm van kinderopvang moet de VOG van de 
houder worden gecontroleerd middels het personenregister kinderopvang. 
 
De houder staat ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de VOG van de houder voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Personen Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Bij het domein veiligheid en gezondheid wordt getoetst of is voldaan aan de eisen die aan houders 
worden gesteld met betrekking tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft in 2018 een veiligheidsbeleid geschreven voor deze locatie. 
Het veiligheidsbeleid betreft de actuele situatie en is volledig. 
Tijdens dit onderzoek is de veiligheid door de inspecteur in de ruimtes getoetst. 
De toetsing in de praktijk zal deel uit maken van het onderzoek na registratie dat binnen 3 
maanden na ingebruikname van de kinderopvang zal worden uitgevoerd. 
Tijdens dit vervolgonderzoek zal ook het plan van aanpak worden getoetst. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan die items 
die voor aanvang van de exploitatie op het gebied van veiligheid en gezondheid getoetst dienen te 
worden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Accommodatie 
 
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 is per kind en 3 m2 buitenruimte. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een grote ruimte in het nieuwe pand waarin de 
opvang plaats gaat vinden. De ruimte is groot genoeg voor de opvang van de groep. 
De afmetingen van de groep is 75 m2, daarnaast zijn er nog drie ruimtes als slaapkamer die 
samen ook nog 12m2 groot zijn. 
De ruimte wordt aangepast voor het opvangen van de kinderen. 
Er is voldoende ruimte voor het gelijktijdig opvangen van maximaal 20 kinderen (conform de 
aanvraag in het landelijk register). De ruimte van de kinderopvang heeft verschillende hoeken voor 
diverse activiteiten. 
Tijdens de inspectie was de inrichting van het kinderdagverblijf nog niet volledig en hierover zijn 
afspraken gemaakt die bij het vervolgonderzoek getoetst zullen worden. 
  
Conclusie: 
De binnenspeelruimte bevat voldoende oppervlakte voor de opvang van 20 kinderen. De 
binnenspeelruimte gaat voldoen aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte. 
  
  
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. 
  
Als buitenspeelruimte wordt de aangrenzende buitenruimte gebruikt. 
De afmetingen van de buitenruimte is ruim voldoende voor de opvang van de kinderen van de 
KDV-groep. 
Ten tijde van de inspectie was de buitenruimte nog niet voldoende ingericht. 
Hierover zijn afspraken gemaakt met de houder. 
Dit item wordt in het vervolgonderzoek nader getoetst. 
  
Conclusie: 
De buitenspeelruimte gaat voldoen aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de 
buitenspeelruimte. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plattegrond 
• Rondgang 
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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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Buitenleven B.V. 
Website : http://www.kinderopvangesther.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000040677249 
Aantal kindplaatsen : 20 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Buitenleven B.V. 
Adres houder : Ald Duerswâld 2 
Postcode en plaats : 9241 WN Wijnjewoude 
KvK nummer : 72574526 
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 :  Frans Schoutsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 
Datum inspectie : 12-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 13-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 14-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 25-02-2019 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


