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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. 
  
De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 
• E-mail contact met de houder. 
• Telefonisch contact met de gemeente. 

 
Beschouwing 

Op verzoek van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft er op 04-07-2018 een nader onderzoek plaats 
gevonden bij kinderdagverblijf Nei 't Sin te Gytsjerk. 
 
KDV Nei 't Sin is een particulier kinderdagverblijf en biedt volgens het Landelijk Register 
Kinderopvang gelijktijdige opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De locatie 
is gevestigd in een voormalig bankgebouw welke is aangepast voor het huidige gebruik als 
kinderdagverblijf. De buitenruimte is aangrenzend. KDV Nei 't Sin biedt tweetalige opvang. 
 
Inspectie geschiedenis:  
Uit het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek op 03-04-2018 is gebleken dat 
kinderdagverblijf Nei 't Sin op één punt niet voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de 
kwaliteitseisen gesteld bij of krachtens de Wko. Het betreft een overtreding op het gebied van: 
 
•  Veiligheid en Gezondheid.  
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat geen concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 
  
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft kinderdagverblijf Nei 't Sin verzocht om deze tekortkoming te 
herstellen middels een brief op 20-06-2018 met kenmerk S2018-16470 en GGD Fryslân verzocht 
een herinspectie uit te voeren na 14 dagen. 
  
 
Inspectiebevindingen huidig nadere onderzoek 04-07-2018  
Uit het onderzoek is gebleken dat kinderdagverblijf Nei 't Sin aan alle inspectie-items voldoet, die 
in dit onderzoek getoetst zijn. De overtreding is hiermee hersteld. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’ 

belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 

een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen van het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd en er 

conform het beleid wordt gehandeld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete 

beschrijving van grote en kleine risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 

kindercentrum met zich meebrengt, welke maatregelen zijn genomen op het inperken van het 

risico op grensoverschrijdend gedrag en hoe de achterwacht is geregeld. 
  
De houder heeft voor het kindercentrum een actueel beleid vastgesteld dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd is. De houder draagt er 
zorg voor dat er volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke 
maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze 
voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op 
grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
  
Bevindingen jaarlijks onderzoek 03-04-2018;  
Het veiligheidsbeleid omvatte geen concrete omschrijving van: 
•  De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
  
Bevindingen nader onderzoek 04-07-2018;  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid inclusief de evaluaties 
inzichtelijk zijn voor de stagiaires en vrijwilligers. Hierdoor voldoet de houder aan de volgende 
voorwaarde: 
• De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 
getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. De overtreding is hersteld.  
 
 

Gebruikte bronnen: 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Pedagogisch beleid GGD juli'18.docx) 
• Inspectierapport: "Definitief Inspectierapport Jaarlijks onderzoek 03-04-2018 Nei 't Sin.pdf" 
• Besluitbrief gemeente: "Handhaven S2018-16470 - besluitbrief aan Flexibel kinderdagverblijf 

Neit 't Sin d.d. 20.06.2018.pdf" 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Flexibel kinderdagverblijf Nei 't Sin 
Website : http://www.neitsin.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000026274736 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Koopmans 
KvK nummer : 66773628 
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 :  Lesly Marsman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tytsjerksteradiel 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 9250  AA BURGUM 
 

Planning 

Datum inspectie : 04-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-07-2018 
 
 
 
 
 
 
 

 


