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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Opsterland heeft de toezichthouder van GGD Fryslân een nader 
onderzoek uitgevoerd bij KDV/BSO Ús Boartersplakje te Frieschepalen. 
  
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek van 22-05-2018 waarin 
een aantal overtredingen zijn geconstateerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente 
Opsterland op 16 augustus 2018 een aanwijzing verstuurd.  
De aanwijzing op grond van artikel 1.65 WKO is ook bij de houder bekend gemaakt. 
  
Voor de geconstateerde overtredingen geldt een hersteltermijn van 2 weken na 16 augustus 2018. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in deze onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 
 
Kinderopvang Ús Boartersplakje is een combinatiegroep van een kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang en biedt 5 dagen in de week opvang aan maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 - 13 jaar. 
 
De kinderopvang is gevestigd in een voormalige peuterspeelzaalruimte, welke zich in een 
wooncentrum bevindt. Binnen dit wooncentrum bevinden zich woningen in combinatie met 
maatschappelijke voorzieningen.  
Binnen Kinderopvang Ús Boartersplakje bevindt zich een groepsruimte met een aangrenzende 
sanitaire ruimte. In de groepsruimte is een keukenblok. Er is 1 slaapkamer, welke zich 
aangrenzend aan de entree bevindt. Tevens zijn er 2 buitenbedjes.  
Kinderopvang Ús Boartersplakje beschikt over een aangrenzende buitenspeelruimte. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 
14-12-2015: Onderzoek na registratie: Geen handhaving 
 
28-09-2016: Jaarlijks onderzoek: Geen handhaving 
 
21-06-2017: Jaarlijks onderzoek: Geen handhaving 
 
22-05-2018: Jaarlijks onderzoek: het kindercentrum voldoet niet aan alle inspectie-items 
die in dit onderzoek getoetst zijn, namelijk het pedagogisch beleid, VOG, aantal beroepskrachten 
en stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
  
 
Belangrijkste bevindingen huidige nadere onderzoek 19-09-2018 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum 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 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. In principe wordt een kind opgevangen in 
één stamgroep, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Daarnaast 
worden er voorwaarden gesteld aan de maximale groepsgrootte, het maximaal aantal vaste 
beroepskrachten per kind en aan het gebruik maken van het maximaal aantal stamgroepsruimtes 
gedurende de week. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een 
beroepskracht van het kind die onder andere periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders 
bespreekt.  
 
Bevindingen jaarlijks onderzoek 22 mei 2018 
 
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd: 
Uit de steekproef van de feitelijke aanwezigheidslijsten en urenregistratie van de kinderen met 
betrekking tot de periode van 16-04-2018 t/m 21-05-2018 blijkt dat het maximaal aantal 
kindplaatsen op de groep wordt overschreden. 
• Donderdag 19-04-2018 staan er 9 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar geregistreerd en 14 

kinderen van 4 jaar en ouder, hierdoor wordt het maximaal aantal kindplaatsen van 16 
overtreden. 

• Dinsdag 24-04-2018 staan er 8 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar geregistreerd en 9 kinderen 
van 4 jaar en ouder, hierdoor wordt het maximaal aantal kindplaatsen van 16 overtreden. 

 
 
Bevindingen nader onderzoek 19-09-2018 
 
De toezichthouder heeft bij de houder de volgende documenten opgevraagd; 
Roosters personeel juli, augustus en september (t/m 19-09-2018) en de Urenregistratie kinderen 
juli, augustus en september (t/m 19-09-2018).  
De toezichthouder heeft deze documenten ontvangen en bestudeert.  
 
Conclusie 
 
Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat aan de voorwaarde is voldaan.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mail contact met houders) 
• Presentielijsten (Roosters personeel juli, augustus en september (t/m 19-09-2018) 

Urenregistratie kinderen juli, augustus) 
• Personeelsrooster (Roosters personeel juli, augustus en september (t/m 19-09-2018) 

Urenregistratie kinderen juli, augustus) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Ús Boartersplakje 
Vestigingsnummer KvK : 000030133017 
Aantal kindplaatsen : 8 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Ûs Boartersplakje 
Adres houder : Lytse Leane 38 
Postcode en plaats : 9249 NX Frieschepalen 
KvK nummer : 60992298 
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 : 19-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 05-10-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 


