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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek tot wijziging van het aantal 
kindplaatsen. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
KC De Bosvlinder biedt in één groepsruimte zowel dagopvang als peuteropvang en buitenschoolse 
opvang. 
In één stamgroepruimte binnen basisschool De Bosvlinder worden ten hoogste 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar opgevangen. 
  

Met deze inspectie is beoordeeld of de wijziging van het aantal kindplaatsen in het Landelijk 

Register Kinderopvang kan worden doorgevoerd. 
  
Inspectiegeschiedenis 
2016 onderzoek na registratie: handhavings advies op de domeinen Pedagogisch klimaat, 
Veiligheid en Gezondheid en Ouderrecht 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De locatie voldoet aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
Peuterspeelzalen (Wko). De gemeente wordt geadviseerd de wijziging door te voeren. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein is beoordeeld of het bij deze aanvraag gaat om kinderopvang zoals door de Wet 
kinderopvang wordt bedoeld. 

  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
Gedurende de opvang wordt opvoeding en verzorging geboden aan dagopvang en BSO-kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De opvang vindt bedrijfsmatig plaats. 

  

Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 LRKP (geraadpleegd op 28-12-2017) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder de voorgenomen wijziging in het pedagogisch 
beleidsplan heeft meegenomen. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Kindercentrum de Bosvlinder biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in één 
ruimte. 
In het pedagogisch beleid is beschreven hoe de groep is samengesteld, en op welke momenten er 
wordt gewerkt met een combinatiegroep. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch werkplan (versie november 2017, aangepast) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder een risico-inventarisatie voor de dagopvang heeft 
uitgevoerd welke de actuele situatie beschrijft. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisaties veiligheid en Gezondheid zijn apart uitgevoerd voor de dagopvang en de 
BSO. 
De inventarisaties beschrijven de actuele situatie zoals deze is ontstaan na het samenvoegen van 
de verschillende groepen. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (uitgevoerd op) 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum De Bosvlinder 

Website : http://www.kitsprimair.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000030062152 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentra Kits Primair 
Adres houder : Hofstraat 18 
Postcode en plaats : 9411LB Beilen 
KvK nummer : 65486757 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  M Oranje 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Midden-Drenthe 
Adres : Postbus 24 

Postcode en plaats : 9410AA BEILEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 28-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 28-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-01-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


