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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Op verzoek
van de gemeente Ooststellingwerf heeft GGD Fryslân een onaangekondigd nader onderzoek
uitgevoerd. Het nader onderzoek komt voort uit de gemeentelijke aanwijzing kenmerk 008565570
d.d. 11 juli 2019 betreffende het volgende item: Pedagogische klimaat (Pedagogisch beleidsplan),
met een hersteltermijn van maximaal zes weken.
De
•
•
•

werkzaamheden van de toezichthouder bestonden in dit onderzoek uit:
Mailwisseling met locatieverantwoordelijke/houder;
Documentenonderzoek;
Bezoek aan de locatie.

Beschouwing
De beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Het kinderdagverblijf is gevestigd op het terrein van OlmenEs. In het voormalig kerkje zit
het kinderdagverblijf. Er is één groepsruimte en een slaapkamer beschikbaar voor de opvang van
14 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Kleinschaligheid en persoonlijke benadering horen bij de
uitgangspunten van Kindercentrum Bellis. De buitenruimte is aangrenzend aan de zijkant van het
gebouw en bestaat uit een aangelegde tuin met paadjes en verharde paden. De houder biedt geen
Voorschoolse Educatie aan. De houder heeft ook een vestiging in Deinum.
Inspectiegeschiedenis
2018 - Onderzoek voor registratie 05-02-2018. Advies: opnemen in het Landelijk Register
Kinderopvang.
2018 - Onderzoek na registratie 16-05-2018. Advies: niet handhaven.
2018 - Jaarlijks vervolgonderzoek na registratie 26-03-2019. Advies: handhaven.
•
Pedagogisch Klimaat (Pedagogisch beleidsplan)

Bevindingen nader onderzoek
Uit het nader onderzoek op 09-09-2019 is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items
voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn. De overtreding m.b.t. Pedagogisch Klimaat (Pedagogisch
beleidsplan) is opgeheven.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
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 Wko; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang).
Toelichting vorige overtreding:
De beroepskracht is vier maanden in dienst en is niet/zeer beperkt op de hoogte van de inhoud van
het pedagogisch beleidsplan. Dit komt bij diverse items naar voren bijvoorbeeld m.b.t. de invulling
m.b.t. het mentorschap, overgang naar het basisonderwijs, ontwikkeling volgen en afstemmen
enz. Deze beroepskracht staat regelmatig alleen op de groep op een locatie waar niet meer
groepen of mensen zijn.
Stand van zaken nader onderzoek 09-09-2019
Er is op 9 september 2019 op de opvanglocatie een gesprek geweest met de desbetreffende
beroepskracht. Tijdens dit gesprek is geconstateerd dat de beroepskracht ondertussen goed is
geïnformeerd over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Het mentorschap is adequaat
opgepakt en de functie van een mentor is duidelijk. De taken m.b.t. het mentorschap zijn verdeeld
en de onderliggende documenten zijn beoordeeld.
Er is een visie en een werkwijze m.b.t. de overgang naar het basisonderwijs. De houder dient dit
beter te omschrijven in het pedagogisch beleidsplan, zodat dit ook voor alle ouders duidelijk is. Dit
item wordt tijdens de volgende jaarlijkse inspectie opnieuw beoordeeld.
De beroepskracht heeft regelmatig contact met de houder en de belangrijkste zaken uit het
pedagogisch beleid worden met elkaar doorgenomen en aangepast waar nodig.
Er is een toename van het aantal kinderen, zodat er regelmatig twee beroepskrachten werkzaam
zijn op deze locatie.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder/beroepskracht tijdens het onderzoek voldoet aan de
getoetste criteria op het onderdeel pedagogisch beleid.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Mailwisseling houder
Interview (beroepskracht)
Pedagogisch beleidsplan
Observatielijsten
Verdelen mentorkinderen
Schrift met informatie voor bv. invallers/stagiaires
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kindercentrum Bellis
http://www.kindercentrumbellis.nl
000038751720
14
Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Renske Olthof
: 51526964
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088-2299222
Carla Luijkx

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Ooststellingwerf
: Postbus 38
: 8430 AA OOSTERWOLDE FR

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

:
:
:
:
:
:

09-09-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-09-2019
19-09-2019
19-09-2019

: 03-10-2019
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