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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 aangekondigd nader onderzoek.
De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd.
Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het onderzoek na registratie niet aan
werd voldaan opnieuw beoordeeld.

Beschouwing
KDV De Wenteling is gevestigd in IKC De Wenteling in Balinge. Op maandag en woensdag biedt het
KDV peuteropvang aan van 8.30 uur tot 11.30 uur. Er is plaats voor maximaal 16 kinderen van 2
tot 4 jaar oud. De ruimte wordt gedeeld met de BSO.
Inspectiegeschiedenis:
09-06-2020 Onderzoek voor registratie: niet voldaan aan alle getoetste voorwaarden,
tekortkomingen op VE.
23-09-2020 Onderzoek na registratie: Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Er zijn overtredingen geconstateerd in de domeinen Pedagogisch klimaat item Voorschoolse
educatie, Personeel en groepen item VOG/PRK en item aantal beroepskrachten, domein Veiligheid
en gezondheid item Veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Bevindingen nader onderzoek
Tijdens het nader onderzoek is er gesproken met de beroepskracht en zijn documenten
opgevraagd.
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat niet alle overtredingen die geconstateerd zijn
tijdens het onderzoek na registratie zijn hersteld.
Kindcentrum De Wenteling(KDV) voldoet niet aan het volgende domein; Pedagogisch klimaat, item
Voorschoolse educatie. Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij het
betreffende domein.
Kindcentrum De Wenteling (KDV) voldoet ten tijde van het onderzoek niet aan de geïnspecteerde
eisen uit de Wet Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch
klimaat' opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het onderzoek na registratie
beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.
Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie
Tijdens het onderzoek na registratie is op 23-09-2020 onderstaande geconstateerd:
Het kindercentrum is op dit moment alleen geopend tijdens schoolweken en biedt dan minder dan
16 uur per week aan activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling op het
gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De locatie is namelijk twee
dagdelen per week geopend van 8.15 uur tot 11.30 uur. Dit komt neer op 6 uur per week. Hiermee
is het aanbod VE niet zo ingericht dat een peuter vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar oud is in
anderhalf jaar tijd minimaal 960 uur VE kan ontvangen.
Daarnaast heeft de houder in het pedagogisch beleid van IKC De Wenteling - versie 29-09-2020 geen beschrijving opgenomen van de manier waarop het aanbod VE is ingericht zodat een kind
vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar wordt in anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur VE kan
ontvangen. Op dit moment staat er in het pedagogisch beleid dat het VE-aanbod ten minste 16 uur
per week is, dat de locatie op maandag, woensdag en donderdag geopend is en dat de vrijdag
gereserveerd is voor kinderen met een VE-indicatie. Dit is echter anders dan wat er in de praktijk
gebeurt, namelijk dat de locatie maar twee dagdelen open is. Dit blijkt uit roosters en
presentielijsten. Uit contact met de houder blijkt dat een locatie 16 uur per week geopend is voor
VE-aanbod op het moment dat er een doelgroepkind is. Echter gelden de VE-eisen op groepsniveau
en maakt het niet uit of er wel of geen doelgroepkind is. Uit contact met de coördinator
kinderopvang blijkt op 02-10-2020 dat er een concept-tekst is. Uit een e-mail van de houder op
08-10-2020 blijkt dat de tekst definitief is gemaakt. De tekst is echter tijdens dit onderzoek niet
toegespitst op de locatie KDV De Wenteling en is daarnaast op dit moment ook nog niet
opgenomen in het pedagogisch beleid van het kindercentrum.
Als er VE wordt aangeboden, staan er beroepskrachten op de groep met een geschikte opleiding.
Daarnaast hebben de gecontroleerde beroepskrachten een geldig VE-certificaat. De beroepskracht
die op de groep staat voldoet echter niet aan alle kwalificatie-eisen. Zij beheerst op dit moment het
Nederlands niet aantoonbaar op 3F. De betreffende medewerker volgt op dit moment scholing voor
3F en deze scholing is op 9 en 10 oktober afgerond met toetsing. De uitslag van die toetsing is
tijdens het onderzoek nog niet bekend.

Bevindingen nader onderzoek
Het kindercentrum is ten tijde van het nader onderzoek alleen geopend tijdens schoolweken en
biedt dan minder dan 16 uur per week aan activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van de
ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De
locatie is namelijk twee dagdelen per week geopend van 8.30uur tot 11.30uur. Dit komt neer op 6
uur per week. Hiermee is het aanbod VE niet zo ingericht dat een peuter vanaf de dag dat het
tweeënhalf jaar oud is in anderhalf jaar tijd minimaal 960 uur VE kan ontvangen.
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In het pedagogisch beleid van de Wenteling (versie 27 januari 2021) is het volgende
opgenomen,citaat:
Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang van IKC de Wenteling maakt het VVE-aanbod deel uit
van het dagelijkse activiteitenprogramma. Het VVE-aanbod omvat tenminste 16 uur per week en is
gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaalemotionele ontwikkeling. Binnen de 3 dagdelen peuteropvang per week, is er dus de mogelijkheid
om kinderen met een VVE-indicatie de benodigde 16 uur aan te bieden.
De beschrijving in het pedagogisch beleidsplan komt niet overeen met de praktijk.
De beroepskracht die op de groep staat voldoet echter niet aan alle kwalificatie-eisen. Zij beheerst
op dit moment het Nederlands niet aantoonbaar op 3F.
Conclusie
Het kindercentrum biedt in de praktijk onvoldoende uren VE aan, om op 960 uur VE in anderhalf
jaar tijd uit te komen. De beroepskracht die op de groep staat voldoet niet aan de kwalificatie-eis.
Ze beheerst ten tijde van het onderzoek het Nederlands niet aantoonbaar op 3F.
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het
aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf
jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten
minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
OF
Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de
dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse
educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes
uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Personeel en
Groepen' opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het onderzoek na
registratie beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens het onderzoek na registratie is op 23-09-2020 onderstaande geconstateerd:
Naast de medewerker is een PGB-begeleider van één van de kinderen aanwezig op de groep. Zij is
structureel aanwezig, namelijk beide ochtenden peuteropvang in de week. Zij zou dan ook in bezit
moeten zijn van een VOG en gekoppeld moeten zijn aan de houder in het PRK. Dat is tijdens het
onderzoek niet het geval. Uit contact met Kits Primair blijkt dat deze begeleider wel in bezit is van
een VOG voor de organisatie van waaruit ze de functie van begeleider uitvoert. Echter kan zij met
deze VOG niet ingeschreven en gekoppeld worden in het PRK. Kits Primair doet een nieuwe
aanvraag en koppelt deze begeleider zodra de VOG binnen is.
Bevindingen nader onderzoek
De PGB begeleider is in het bezit van een geldig VOG en staat ingeschreven in het PRK en is
gekoppeld aan de houder.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het onderzoek na registratie is op 23-09-2020 onderstaande geconstateerd:
Als een beroepskracht alleen in het kindercentrum mag zijn met het aantal aanwezige kinderen, is
er een achterwacht geregeld, zo blijkt uit het beleid veiligheid en gezondheid.
Uit het gesprek met de beroepskracht die het vaste gezicht is van de locatie blijkt dat zij niet op de
hoogte is van een achterwachtregeling en wie ze kan bereiken in geval van een calamiteit. De
houder heeft de werkzame beroepskracht niet geïnformeerd over de naam en het telefoonnummer
van de persoon die achterwacht is. De toezichthouder heeft op 12-10-2020 en nogmaals op 20-102020 bij de coördinator kinderopvang nagevraagd of dit inmiddels is geregeld. De toezichthouder
heeft hier echter geen reactie op ontvangen.
De beroepskracht is niet geïnformeerd over de naam en het telefoonnummer van de achterwacht.
De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten en de eisen
aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs.
Bevindingen nader onderzoek
De beroepskracht is geïnformeerd over de naam en telefoonnummer van de achterwacht.
Ten tijde van het onderzoek is de beroepskracht op de hoogte van de achterwachtregeling en weet
ze wie ze kan bereiken in geval van een calamiteit.
7 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-03-2021
Kindcentrum De Wenteling te Balinge

Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde.

Gebruikte bronnen





Interview (beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Beleid veiligheid- en gezondheid
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Veiligheid en gezondheid
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en
gezondheid' opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het onderzoek na
registratie beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens het onderzoek na registratie is op 23-09-2020 onderstaande geconstateerd:
De houder beschrijft de achterwachtregeling duidelijk in het beleid veiligheid en gezondheid. Echter
is de beroepskracht niet op de hoogte van het bestaan van een achterwacht en wie zij kan bereiken
in het geval van een calamiteit. De houder zorgt er op dit moment onvoldoende voor dat er
volgens het beleid kan worden gehandeld. De toezichthouder heeft op 12-10-2020 en nogmaals op
20-10-2020 bij de coördinator kinderopvang nagevraagd of dit inmiddels is geregeld. De
toezichthouder heeft hier echter geen reactie op ontvangen.
Bevindingen nader onderzoek
De beroepskracht is geïnformeerd over de naam en telefoonnummer van de achterwacht.
Ten tijde van het onderzoek is de beroepskracht op de hoogte van de achterwachtregeling en weet
ze wie ze kan bereiken in geval van een calamiteit.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Beleid veiligheid- en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het
aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf
jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten
minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
OF
Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de
dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse
educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes
uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kindcentrum De Wenteling

Website

: http://www.kitsprimair.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000039942864

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kindcentra Kits Primair

Adres houder

: Hofstraat 18

Postcode en plaats

: 9411 LB Beilen

KvK nummer

: 65486757

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Drenthe

Adres

: Postbus 144

Postcode en plaats

: 9400 AC ASSEN

Telefoonnummer

: 0592-306300

Onderzoek uitgevoerd door

: J Wijnbergen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Midden-Drenthe

Adres

: Postbus 24

Postcode en plaats

: 9410 AA BEILEN
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Planning
Datum inspectie

: 10-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 16-03-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-03-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-03-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 17-03-2021
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