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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 onaangekondigd nader onderzoek. 
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het laatste onderzoek (28-11-2016) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente (brief dd 11-05-2017) heeft de toezichthouder 
kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
Tijdens het nader onderzoek is met name gekeken naar de directe maatregelen die de houder 
heeft genomen om de tijdens het laatste reguliere onderzoek geconstateerde tekortkomingen te 
verhelpen. 
Aangezien dit nader onderzoek is uitgevoerd tijdens de zomervakantie, kan nog niet worden 
vastgesteld in hoeverre beroepskrachten op de hoogte zijn van de genomen maatregelen. 
Dit wordt beoordeeld tijdens het eerstvolgende reguliere onderzoek. 

 

Zoals blijkt uit de toelichting in het rapport voldoet kindcentrum De Groene Borg aan alle 
voorwaarden die tijdens dit onderzoek konden worden beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder de eerdere tekortkomingen in het pedagogisch 
werkplan heeft opgelost.  

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens het laatste reguliere onderzoek is geconstateerd dat de houder in het pedagogisch 
werkplan de leeftijdsopbouw en maximale opvang van de stamgroepen niet had vastgelegd. 

  

De houder heeft voor dit onderzoek het aangepaste werkplan overlegd. 
In dit werkplan staat beschreven dat er wordt gewerkt met twee stamgroepen, die ieder gebruik 
maken van een eigen stamgroepruimte. 
De maximale omvang van iedere stamgroep is 16 kinderen, de leeftijden van de kinderen in de 
stamgroep varieert van 2 tot 4 jaar. 
  
Hiermee is voldoende helder en observeerbaar omschreven wat de leeftijdsopbouw en maximale 

omvang van de stamgroep is. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (coördinator kinderopvang) 
 Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

  
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder maatregelen heeft genomen om eerdere 
tekortkomingen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid te verbeteren. 
 
Daarnaast is beoordeeld welke maatregelen de houder heeft genomen om ervoor te zorgen dat 
beroepskrachten op de hoogte zijn wie de aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling is. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het laatste reguliere onderzoek is het volgende geconstateerd: 
  
In de huisregels staan de volgende maatregelen beschreven; 

 Aankleedkussen met opstaande rand gebruiken, tenzij dit vanwege ergonomische redenen niet 

mogelijk is 
 Na elke verschoning aankleedkussen reinigen met schoonmaakmiddel/desinfectans en het 

gebruikte doekje in de wasmand doen. 
 Na elke verschoning handen wassen. 
  
In de praktijk bleek dat er een plat aankleedkussen wordt gebruikt, die op de grond gelegd wordt. 

Het aankleedkussen is van stof en daardoor niet goed schoon te maken. 
Op tafel stond een emmertje met zeepsop. De beroepskrachten vertelden dat ze in dat emmertje 
de handen wassen van alle kinderen en van zichzelf na het verschonen. In de groepsruimte is geen 
kraan aanwezig. 
De manager laat via de mail weten dat de mogelijkheid er wel is om de kinderen in het toilet of op 
de andere groep te verschonen en daar de handen te wassen. De beroepskrachten kiezen er zelf 

voor om daar geen gebruik van te maken. 
  
Hoe beroepskrachten om moeten gaan met het verschonen in de groep, staat tijdens de inspectie 
niet omschreven in de risico inventarisatie. Beroepskrachten hebben hier geen kennis van kunnen 
nemen. 

  
De houder heeft hierop maatregelen genomen: 

Op de toiletruimte is een verschoontafel geplaatst, zodat het verschonen niet meer om de 
groepsruimte hoeft te gebeuren. Het aankleedkussen is gemaakt van een goed reinigbaar 
materiaal. Kinderen gaan onder begeleiding van een beroepskracht naar het toilet. 
Dit is meegenomen in de risico-inventarisatie gezondheid. 
  
De genomen maatregelen lossen op zich de genoemde tekortkomingen op. 
In hoeverre beroepskrachten echter op de hoogte zijn van de aangepaste werkwijze en afspraken 

kan tijdens de zomervakantie niet worden getoetst. 
Dit zal met het eerstvolgende jaarlijks onderzoek worden beoordeeld. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 

Tijdens het laatste reguliere onderzoek is geconstateerd dat beroepskrachten onvoldoende op de 
hoogte zijn wie binnen de eigen organisatie de aandachtsfunctionaris meldcode 
kindermishandeling is. 

Dit was ook niet vastgelegd in de meldcode kindermishandeling die de houder gebruikt. 
  
De houder heeft een overzicht opgesteld van de aandachtsfunctionaris 
meldcodekindermishandeling per locatie. 

In hoeverre beroepskrachten nu op de hoogte zijn wordt tijdens eerstvolgende jaarlijks onderzoek 
beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (coördinator kinderopvang) 
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 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 
Inleiding: 

 
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder maatregelen heeft genomen om inspectierapporten 
direct op de eigen website te plaatsen. 
  
 
Informatie 

 
Tijdens het laatste reguliere onderzoek is geconstateerd dat rapporten, of een directe link naar de 
rapporten in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen, niet op de eigen website zijn 
geplaatst. 
 
De houder heeft dit inmiddels verholpen. Per locatie is op de website een directe link naar de 
rapporten in het LRKP geplaatst. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (coördinator kinderopvang) 
 Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum De Groene Borg 

Website : http://www.kitsprimair.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 : 01-08-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-08-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-08-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


