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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.
Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het jaarlijks onderzoek niet aan
werd voldaan opnieuw beoordeeld.

Beschouwing
KDV Harm Smeenge is onderdeel van Kits Primair en is samen met BSO Harm Smeenge gevestigd
in IKC Harm Smeenge in Beilen. Op het KDV is een 0-4-groep en een peutergroep. 's Middags
vormen het KDV en de BSO een combigroep.
Inspectiegeschiedenis Hieronder een overzicht van de inspectiegeschiedenis van de afgelopen drie
jaar.
14-11-2017 Nader onderzoek: overtredingen op domeinen Pedagogisch klimaat, Veiligheid en
gezondheid en Ouderrecht hersteld.
14-12-2017 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies op domein Ouderrecht.
18-07-2018 Jaarlijks onderzoek: overtredingen op domeinen Pedagogisch klimaat en Veiligheid en
gezondheid.
19-11-2018 Nader onderzoek: vier van de vijf overtredingen op domein Veiligheid en gezondheid
hersteld, overtreding op één item (EHBO) nog niet hersteld.
24-04-2019 Nader onderzoek: overtredingen op domein Veiligheid en gezondheid (EHBO) hersteld.
7-12-2020 Jaarlijks onderzoek: overtredingen op domeinen Pedagogisch klimaat item Voorschoolse
Educatie en op domein Personeel en groepen, item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet
van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Bevindingen nader onderzoek
Voor het nader onderzoek zijn de documenten opgevraagd. De coördinator kinderopvang heeft
documenten naar de toezichthouder opgestuurd.
KDV Harm Smeenge voldoet tijdens dit nader onderzoek niet aan de getoetste voorwaarden van de
Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op
Voorschoolse Educatie in het domein Pedagogisch klimaat en op Aantal beroepskrachten in het
domein Personeel en groepen. Zie de betreffende domeinen voor een nadere toelichting.

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
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 07-12-2020 onderstaande geconstateerd:
De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden van VE. Niet alle beroepskrachten die tijdens
de VE-uren worden ingezet voldoen aan de kwalificatie-eisen voor VE-beroepskracht. Een
beroepskracht die nog in opleiding is voor VE, voldoet niet aan de eisen voor taalniveau 3F. De
aanwezigheid van de kinderen is niet of onvoldoende inzichtelijk en daarmee kan ook de benodigde
inzet van VE-beroepskrachten niet worden beoordeeld. De houder maakt onvoldoende aantoonbaar
dat de groep uit maximaal 16 kinderen bestaat en dat de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen ten minste één beroepskracht per acht kinderen
is. Doordat er niet wordt voldaan aan de VE-voorwaarden op de uren dat er VE-aanbod zou moeten
zijn, is het VE-aanbod niet zodanig ingericht dat er sprake is van een aanbod van 960 uur in
anderhalf jaar tijd.
Bevindingen nader onderzoek
Uit de rooster van week 15 en 16 blijkt dat de beroepskrachten die zijn ingezet voldoen aan de
voorwaarde van VE.
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen van week 15 en 16 is niet te halen of er per week 16
uur aan VE wordt aangeboden en hierdoor ook niet of er sprake is van een aanbod van 960 uur in
anderhalf jaar tijd.

Conclusie:
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden voor VE
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
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)

Gebruikte bronnen
•
•

Presentielijsten (week 15 en 16)
Personeelsrooster (week 15 en 16)
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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.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 07-12-2020 onderstaande geconstateerd:
Tijdens de inspectie waren er twee beroepskrachten en 9 kinderen aanwezig. De BKR voldoet op
dat moment.
De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 48 en
week 49. Hierbij is gelet op de leeftijd van de kinderen. Met hulp van www.1ratio.nl is
gecontroleerd of de houder voldoende beroepskrachten op de groep inzet.
Uit de steekproef blijkt onvoldoende dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het
aantal kinderen. Uit de presentielijsten kan niet worden opgemaakt welke kinderen aanwezig zijn
op welke momenten. Op het kindercentrum wordt gewerkt met een digitaal plansysteem, waarbij
de beroepskrachten op de iPad breng- en haaltijden van de kinderen in kunnen voeren. Op veel
dagen in de steekproef zijn helemaal geen tijden ingevoerd of alleen de brengtijd is ingevoerd.
Omdat ook de plaatsing niet inzichtelijk is op deze lijsten, kan de toezichthouder niet beoordelen of
de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal aanwezige kinderen en wordt er niet
voldaan aan de eisen voor het aantal beroepskrachten.
Bevindingen nader onderzoek
De BKR is beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 15 en
week16.
Uit de presentielijsten van week 15 en 16 kan niet worden opgemaakt welke kinderen aanwezig
zijn op welke momenten. Op veel dagen in de steekproef zijn helemaal geen tijden ingevoerd of
alleen de brengtijd is ingevoerd. Omdat ook de plaatsing niet inzichtelijk is op deze lijsten, kan de
toezichthouder niet beoordelen of de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal
aanwezige kinderen en wordt er niet voldaan aan de eisen voor het aantal beroepskrachten.
Conclusie
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
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gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )

Gebruikte bronnen
•
•

Presentielijsten (week 15 en 16)
Personeelsrooster (week 15 en 16)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
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 groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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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Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kindcentrum Harm Smeenge

Website

: http://www.kitsprimair.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000026129825

Aantal kindplaatsen

: 29

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

: 14-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 14-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 15-06-2021
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