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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 aangekondigd nader onderzoek op
15 maart 2016 bij Gastouderbureau Camminghaburen te Leeuwarden.
Bij een vorig onderzoek, het jaarlijks onderzoek van 17 november 2015, is er een tekortkoming
geconstateerd. De toezichthouder stelt met een nader onderzoek vast of een eerder
geconstateerde tekortkoming is opgeheven. In dit onderzoek is de tekortkoming onderzocht met
betrekking tot de voorwaarde waarvan het hersteltermijn in de handhavingsbrief van de gemeente
Leeuwarden is verstreken:

Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld
worden aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt.
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit:

een documentenonderzoek middels het beoordelen van het pedagogisch beleidsplan.
Beschouwing
Beschrijving Gastouderbureau Camminghaburen
Gastouderbureau Camminghaburen is een middelgroot gastouderbureau met als werkgebied heel
Friesland. De houder van het gastouderbureau is tevens als bemiddelingsmedewerker werkzaam.
Verder is er nog één persoon werkzaam als bemiddelingsmedewerker.
Inspectiegeschiedenis
2013: Regulier onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 10 oktober 2013 met als advies
aan de gemeente handhaven op de volgende onderdelen:

De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar
wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een
onderdeel is van één van deze bezoeken;

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders
en legt deze schriftelijk vast.
De gemeente heeft geen handhaving ingezet.
2014: Op 8 december 2014 is het gastouderbureau in het kader van het landelijke project
'Verbetering kwaliteit gastouderbureaus’ door een toezichthouder en belastinginspecteur
bezocht. Tijdens dit onderzoek is voldaan aan de geïnspecteerde voorwaarden.
2015: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 17 november 2015 met als
advies aan de gemeente handhaven op het onderdeel:

Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die
gesteld worden aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt.
Inspectiebevindingen
Naar aanleiding van het nader onderzoek van 15 maart 2015 constateert de toezichthouder
dat de houder de overtreding heeft hersteld die beschreven staat in de aanwijzingsbrief van de
gemeente Leeuwarden d.d. 29 februari 2016 met kenmerk: 2016/3933.
Procedure zienswijze
Er vindt geen hoor en wederhoor en zienswijze plaats op het inspectierapport bij een nader
onderzoek (artikel 1.63 lid 3/2.21 lid 3). Reden is dat er al handhaving loopt en de gemeente een
zienswijze op nieuw handhavingsbesluit vraagt op basis van de AWB.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch beleid
In dit onderdeel van het nader onderzoek wordt de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch
beleid' opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtreding uit het vorige onderzoek beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.
Pedagogisch beleidsplan
De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor een zodanig pedagogisch beleid dat leidt tot
verantwoorde kinderopvang.
Overtreding
Op 17 november 2015 is bij het jaarlijks onderzoek vastgesteld dat de houder de volgende
voorwaarde niet in het pedagogisch beleid heeft beschreven:

Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld
worden aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt.
Toelichting uit het inspectierapport van 17 november 2015:
"De eisen aan de opvanglocatie staan niet in het pedagogisch beleidsplan beschreven maar er
wordt verwezen naar de "selectiecriteria voor gastouders" op de website van het gastouderbureau.
Deze verwijzing in het pedagogisch beleidsplan geeft niet duidelijk weer dat in dat document de
eisen aan de voorzieningen waar de opvang plaatsvindt staan beschreven. Er wordt een verwijzing
gemaakt naar aanleiding van het uitvoeren van de risico-inventarisatie en naar aanleiding van hoe
er beoordeeld wordt hoeveel kinderen er bij een gastouder kunnen worden geplaatst. Een
verwijzing naar de "selectiecriteria voor gastouders" met betrekking tot de eisen aan de
voorzieningen waar de opvang plaatsvindt wordt niet gemaakt.
Het document "selectiecriteria voor gastouders" vormt hierdoor met betrekking tot de eisen aan de
voorzieningen waar de opvang plaatsvindt geen duidelijk geheel met pedagogisch beleidsplan."
Nader onderzoek
De houder heeft op 14 maart 2015 op verzoek van de toezichthouder het pedagogisch beleid
per e-mail toegestuurd.
In hoofdstuk 5: ‘Eisen opvanglocatie’ van het pedagogisch beleid wordt in duidelijke en
observeerbare termen de eisen gesteld aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt.
Dit kan zowel bij de gastouder als bij de vraagouder plaatsvinden. De eisen zijn onderverdeeld in:
1. Aparte slaapruimte;
2. Voldoende speelruimte;
3. Rookvrij
4. Rookmelders.
Daarnaast zijn er algemene veiligheids- en hygiëneregels voor de woning opgesteld.
De samenstelling van het aantal kinderen dat door de gastouder mag worden opgevangen is in het
vorige inspectierapport van 17 november 2015 positief beoordeeld.
Conclusie
De toezichthouder constateert dat de houder met het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de
getoetste criteria op het gebied van het pedagogisch beleid. De houder heeft hiermee de
overtredingen van 17 november 2015 hersteld.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleid versie 24 - januari 2016

E-mail contact met de houder op 14-03-2015
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Inspectie-items
Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden
aan de voorzieningen waar opvang plaatsvindt.
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12a lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Gastouderbureau Camminghaburen
: http://www.gob-camminghaburen.nl
:

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Marjolein Bos-de Vries
www.gob-camminghaburen.nl
01120806
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Y. Kamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Leeuwarden
: Postbus 21000
: 8900 JA LEEUWARDEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

15-03-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
15-03-2016
18-03-2016
18-03-2016

: 30-03-2016
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