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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Deze inspectie is gedaan naar aanleiding van een verzoek om houderwijziging. 
Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden onderzocht die op deze buitenschoolse opvang van 
toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst dienen te worden. 

Hierbij zijn documenten op aanwezigheid beoordeeld, de inhoudelijke beoordeling vindt plaats 
tijdens de eerstvolgende inspectie. 

 
Beschouwing 
BSO G.A. de Ridder is onderdeel van Stichting Kindcentra Kits Primair, welke 
basisonderwijs aanbiedt in de gemeente Midden Drenthe. 
Kits primair neemt locaties over die in of bij haar scholen zijn gevestigd van SPMD 
(peuterspeelzalen) en ASKA (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang). 

Hiermee wordt op de meest locaties van Kits Primair het volledige aanbod gegeven van 

basisonderwijs en dagopvang. 
  
Op de BSO worden ten hoogste 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in twee basisgroepen 
opgevangen. 
  

De BSO maakt gebruik van de unit naast de school, en van de centrale hal in de school. 
  
Zoals blijkt uit de toelichting in het rapport is er vanuit de toezichthouder geen bezwaar tegen het 
opnemen van BSO G.A. de Ridder in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  
Binnen drie maanden na registratie zal een vervolginspectie uitgevoerd worden waarin de 
verschillende documenten en de pedagogische praktijk worden beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

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

Daarnaast is beoordeeld of er tegen andere vestigingen van deze houder handhavingszaken lopen 
die zich tegen de opname van deze locatie in het Landelijk register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen verzetten. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 

BSO G.A. de Ridder maakt onderdeel uit van Stichting Kindercentra Kits Primair. 
De kindercentra van Kits Primair bieden op de meeste locaties een volledig aanbod van basis 
onderwijs, reguliere dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 
  
Op deze BSO worden in twee basisgroepen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opgevangen. 
Hierbij wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 

  
De opvang vindt plaats tegen betaling, conform de eisen uit de wet Kinderopvang. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 

Er loopt tegen deze houder geen handhaving, welke zich tegen registratie van dit kinderdagverblijf 
verzet. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen 
 Gemeenschappelijk Inspectieruimte (GIR) 
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Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of een pedagogisch beleidsplan aanwezig is. 
Inhoudelijk wordt het pedagogisch beleidplan beoordeeld bij het onderzoek na registratie. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Kits Primair werkt met een algemeen pedagogisch beleidsplan welke geldt voor alle locaties. 
Daarnaast is er per locatie een pedagogisch werkplan waarin de algemene visie is uitgewerkt naar 
hoe op die specifieke locatie wordt gewerkt. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan 

  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder beschikt over een geldige Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG). 
Tevens is beoordeeld of de opvangorganisatie beschikt over een geldige VOG voor rechtspersonen. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij de aanvraag zijn zowel de VOG van de houder als een VOG rechtspersonen meegestuurd. 
Beide VOG's voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag (VOG houder, VOG rechtspersonen) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid aanwezig is. 
Inhoudelijk wordt de risico-inventarisatie beoordeeld bij het onderzoek na registratie. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd en is op de locatie 
zowel digitaal als schriftelijk aanwezig. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of er voldoende ruimte beschikbaar is voor het aantal op te 
vangen kinderen. 
Daarnaast is, waar mogelijk, de ruimte passend is ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
  

 
Binnenruimte 
 
De houder heeft bij de aanvraag 40 kindplaatsen opgegeven. 
Per kind moet tenminste 3,5 m2 oppervlakte beschikbaar zijn. 
  
De BSO heeft de beschikking over de groepsruimte van de peutergroep en de centrale hal van de 

school. 

De beschikbare oppervlakte in de groepsruimte bedraagt: 
peutergroep: 52,71 m2, dit zijn 15 kindplaatsen. 
centrale hal: ca. 140 m2, dit zijn 40 kindplaatsen 
  
De beschikbare ruimte is voldoende voor het aantal aangevraagde kindplaatsen. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 
BSO G.A. de Ridder heeft de beschikking over een ruime buitenruimte, welke voldoende 
oppervlakte heeft voor het aantal op te vangen kinderen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (binnen- en buitenruimte) 
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Ouderrecht 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is gekeken of de houder is aangesloten bij een erkende geschillencommissie. 
  
 
Klachten en geschillen 2016 
 

Kits Primair is voor al haar locaties aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie. 
Dit blijkt uit zowel de schriftelijke bevestiging van de Geschillencommissie als uit de registratie in 
het Landelijk Register. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Brief Geschillencommissie aansluiting Kits Primair 

 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

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 dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Ridderkasteel 

Website : http://www.aska.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Algemene Stichting Kinderopvang Assen/Midden 

Drenthe 

Adres houder : Laak 1 
Postcode en plaats : 9406HX ASSEN 
Website : www.aska.nl 
KvK nummer : 41019485 
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 : 09-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 12-08-2016 
Zienswijze houder : 15-08-2016 

Vaststelling inspectierapport : 15-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder is akkoord met de inhoud van het rapport. 

 
 

 

 


