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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 onaangekondigd nader onderzoek.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.
Tijdens het jaarlijks onderzoek dat werd gedaan op 24-06-2021, heeft de gemeente op 06-09-2021
een waarschuwing opgesteld.
De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 12-10-2021. Tijdens dit nader
onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het jaarlijkse onderzoek niet aan werd voldaan
opnieuw beoordeeld.
Het nader onderzoek bestaat uit een bezoek aan de locatie een gesprek met de beroepskrachten,
een onderzoek van documenten en contact met de houder.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat de houder niet aan alle kwaliteitseisen heeft voldaan. De
overtredingen die geconstateerd zijn tijdens het jaarlijks onderzoek op 24 juni 2021 zijn deels
opgelost en deels niet. De overtredingen zijn gevonden op domein pedagogisch klimaat en
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zie ook de genoemde domeinen voor verdere toelichting.
Algemeen
KDV G.A. de Ridder is onderdeel van Kits Primair en is, samen met buitenschoolse opvang en
onderwijs, gevestigd in Integraal Kindcentrum G.A. de Ridder te Beilen. Binnen het IKC wordt
opvang geboden aan nul- tot vierjarigen, peuters en buitenschools aan kinderen van de
basisschoolleeftijd. Het KDV is vijf dagen in de week geopend van 7.30u tot 17.30u. Daarnaast is
er vier ochtenden in de week peuteropvang van 8.30u tot 11.30u, namelijk op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Het KDV heeft beschikking over twee groepsruimtes in een bijgebouw. Er is een groepsruimte voor
de dagopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Daarnaast is er een aparte ruimte
voor de peuteropvang. Deze ruimte wordt gedeeld met de BSO. De peutergroep (POV) en de BSO
zijn nooit gelijktijdig aanwezig.
Op het KDV en POV worden maximaal 31 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar tegelijkertijd
opgevangen.
Inspectiegeschiedenis
09-08-2016 Onderzoek voor registratie: houderwisseling opnemen in LRK
03-11-2017 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden
22-11-2018 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies op domein Veiligheid en gezondheid:
EHBOcertificaten
16-07-2019 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan de getoetste voorwaarden
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24-06-2021 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies op domeinen pedagogisch klimaat, personeel
en groepen en veiligheid en gezondheid.
Bevindingen
De locatie is opnieuw bezocht en er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten.
De houder heeft tevens documenten naar de toezichthouder opgestuurd. De documenten zijn
ingezien en beoordeeld.
KDV G.A. de Ridder voldoet tijdens dit onderzoek niet aan de getoetste voorwaarden van de Wet
kinderopvang 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
De bevindingen in domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn tijdens dit onderzoek opnieuw beoordeeld. Per
item worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt een
beoordeling van de nieuwe informatie die is verzameld tijdens het nader onderzoek.
Pedagogisch beleid
In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 24-06-2021 is het
volgende beschreven:
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een
pedagogisch werkplan opgesteld voor het kindercentrum. Dit werkplan beschrijft de manier van
werken op de locatie. De inhoud van de plannen voldoet niet aan de voorwaarden.
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven:
1) Na de peutergroep (van 8.30 – 11.30 uur) eten de doelgroepkinderen aansluitend samen met de
andere kinderen op de kinderopvang, waarin met name veel kansen worden aangegrepen om
interactie te hebben met de kinderen. Tijdens het jaarlijks onderzoek bleven de peuters eten op
hun eigen groep met hun eigen beroepskracht.
2)De haal- en brengtijden op het kindcentrum zijn: - Brengen ’s morgens tussen 07.30 en 09.00
uur - Halen en brengen tussen 12.30 en 13.00 uur - Halen ’s middags tussen 16.30 en 17.30 uur
Voor de peuteropvang zijn de breng- en haaltijden 08.30 en 11.30 uur Een aantal peuters worden
om 13.50 gehaald. Dit komt niet overeen met de beschreven haal- en brengtijden.
3) in het pedagogisch beleidsplan staan teksten dubbel, zoals 2.7.3. (peuters met een
VVEindicatie) en 4.1.4 (drie-uurs-regeling) waarin gesproken wordt over de IKC Mr. Siebring.
4) in het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken over 2 peutergroepen. In de praktijk en uit de
roosters blijkt dat er 1 peutergroep wordt opgevangen op de locatie.
5) In het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken over open-deuren-beleid. De uitleg die daaraan
gegeven wordt gaat over het samenvoegen van groepen. Open-deuren-beleid kan wel toegepast
worden tussen de groep van de dagopvang en de peuteropvang, maar is niet bedoeld tussen de
groep van de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Open-deuren-beleid is bedoeld voor
groepen met dezelfde opvangvorm en betekent dat kinderen bij elkaar op de groep mogen spelen,
maar ten alle tijde weer terug moeten kunnen naar de eigen groep. Het stuk is niet concreet
genoeg beschreven omdat uit het stuk niet blijkt voor welke groepen het open-deuren-beleid geldt.
Ook is de aard van de activiteiten niet beschreven.
6)In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat de groepen op rustige dagen worden
samengevoegd. Dit is niet concreet genoeg. In het pedagogisch beleidsplan moet beschreven
worden welke dagen dat zijn.
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met beroepskrachten gesproken. Uit deze
gesprekken blijkt dat de beroepskrachten niet worden betrokken bij de aanpassingen in het
pedagogisch beleidsplan. De beroepskrachten geven als voorbeelden aan dat de haal- en
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brengtijden niet kloppen en dat er in het beleidsplan niet beschreven staat dat er op de woensdag
4-jarigen worden opgevangen op het KDV omdat er voor deze kinderen geen school is op die dag.
Conclusie: Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de getoetste eisen.
Nader onderzoek 12-10-2021:
Tijdens het bezoek aan de locatie is gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Zij gaven aan
niet op de hoogte te zijn van mogelijke aanpassingen in het rapport. Er is niet met hun gesproken
over de inhoud van het pedagogisch beleid.
Het pedagogisch beleidsplan staat op de website, versie 28 juli 2021, dit lijkt een vernieuwde
versie. Dit pedagogisch beleidsplan is opnieuw bekeken en beoordeeld
ad 1) Er staat nu beschreven: . Na de peutergroep (van 8.30 – 11.30 uur) eten de
doelgroepkinderen zo vaak mogelijk samen met de andere kinderen van de kinderdagopvang,
waardoor met name veel kansen worden aangegrepen om interactie te hebben met de kinderen.
ad 2) Er staat nu beschreven: De haal- en brengtijden bij flexibele opvang kunnen afwijken van
de reguliere tijden en worden vastgelegd in de overeenkomst van het kind.
ad3) De tekst is aangepast
ad4) De tekst is aangepast
ad 5 en 6) Op 27-10-2021 heeft er overleg plaatsgevonden met dhr. Gebben, directeur van Kits
Primair.
Tijdens dit overleg is afgesproken dat Kits Primair inhoudelijk naar het pedagogisch beleidsplan zal
kijken en zodanig aanpassen zodat het voldoet aan de gestelde wettelijke voorwaarden. Het
afgesproken termijn is januari 2022.
Bij het eerst volgend jaarlijks onderzoek 2022 zal het pedagogisch beleidsplan beoordeeld worden
op de inhoud.
Conclusie:
Het pedagogisch beleidsplan lijkt te zijn gewijzigd. De beroepskrachten worden echter niet
betrokken bij het opstellen/wijzigen van het pedagogisch beleid. Hiermee wordt niet voldaan aan
de voorwaarden.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie
De voorwaarden zijn niet beoordeeld:
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.
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
Op 27-10-2021 heeft er overleg plaatsgevonden met dhr. Gebben, directeur van Kitsprimair.
Tijdens dit overleg is afgesproken dat Kitsprimair inhoudelijk naar het pedagogisch beleidsplan en
het opleidingsplan zal kijken en zodanig aanpassen zodat het voldoet aan de gestelde wettelijke
voorwaarde. Het afgesproken termijn is januari 2022. Bij het eerst volgend jaarlijks onderzoek
2022 zal deze voorwaarde worden beoordeeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview
Observatie(s)
Website
Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
De bevindingen in domein ‘Personeel en groepen’ zijn tijdens dit onderzoek opnieuw beoordeeld.
Per item worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt een
beoordeling van de nieuwe informatie die is verzameld tijdens het nader onderzoek.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 24-06-2021 is het
volgende beschreven:
De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 24 en
week 25. 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 voor alle dagen worden opgemaakt welke kinderen
aanwezig zijn op welke momenten. Dit geldt voor dinsdag 15 juni, woensdag 16 juni, vrijdag 18
juni, maandag 21 juni en woensdag 23 juni op de lijsten van de dagopvang. Voor de lijsten van de
peuteropvang geldt dit voor bijna alle dagen in week 24 en 25.
Nader onderzoek 12-10-2021:
De houder heeft personeelsroosters en presentielijsten van week 40 opgestuurd naar de
toezichthouder.
Uit de presentielijsten kan wederom niet voor alle dagen worden opgemaakt welke kinderen er
aanwezig zijn op welke momenten. Dit geldt voor de peutergroep op dinsdag 5 oktober, vrijdag
8 oktober, dinsdag 12 oktober en vrijdag 15 oktober. Voor de kinderopvang geldt dit voor
donderdag 7 oktober.
Hierdoor kan de BKR niet worden bepaald, maar ook niet of er wordt afgeweken van het BKR
binnen de beschreven tijden.
Conclusie:
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden.
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 de 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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang )
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Gebruikte bronnen
•
•
•

Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
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Veiligheid en gezondheid
De bevindingen in domein ‘veiligheid en gezondheid’ zijn tijdens dit onderzoek opnieuw beoordeeld.
Per item worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt een
beoordeling van de nieuwe informatie die is verzameld tijdens het nader onderzoek.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 24-06-2021 is het
volgende beschreven:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is niet actueel. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat
het volgende beschreven: Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd
als grote risico’s.
-Kind krijgt ziektekiemen door besmetting middels aanraking door derden.
Maatregel: Pedagogisch medewerkers en kinderen wassen hun handen na toiletgebruik.
Medewerkers wassen hun handen vooraf, voor het aanraken en bereiden van voedsel, de maaltijd
en verzorging, het verzorgen van een wond en het aanbrengen van crème of zalf (gebruik een
spatel). Medewerkers wassen hun handen na hoesten, niezen, snuiten, afvegen van billen,
verschonen luier, contact met lichaamsvocht (speeksel, braaksel, snot, ontlasting, bloed,
wondvocht), het verzorgen van een wond, buiten spelen, contact met vuile was of vuilnis,
schoonmaakwerk, na het uittrekken van de handschoenen en bij zichtbaar/voelbaar vuile handen.
Er worden wegwerphandschoenen gedragen als er een kans bestaat dat je in aanraking komt met
besmette lichaamsvochten zoals ontlasting, wondvocht of bloed. Na gebruik de handschoenen
weggooien en de handen wassen.
De verschoontafel staat in een van de slaapkamers. Er is geen directe handenwasgelegenheid in de
buurt. De beroepskrachten wassen hun handen na het verschonen van de kinderen, maar dat doen
ze nadat alle kinderen zijn verschoond en alles is opgeruimd. Ze wassen hun handen in de keuken,
daar waar ook voedsel wordt bereid. Het risico voor overdracht van ziektekiemen wordt hierdoor
vergroot. De beroepskrachten geven aan dat er handdesinfectans aanwezig is. De toezichthouder
heeft niet gezien dat dit gebruikt wordt tussen het verschonen van de luiers door.
Daarnaast is het voor kinderen niet hygiënisch om te slapen in een ruimte waar ook kinderen
verschoond worden. De luieremmers staan in de slaapruimte.
Bovendien kan een kind niet verschoond worden als er kinderen slapen, met als gevolg dat er
kinderen op de bank in de groepsruimte worden verschoond. Dit is onhygiënisch, de bank wordt
ook gebruikt om te zitten, te spelen en kinderen te voeden. Dit staat niet beschreven in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Tijdens de inspectie is tevens geconstateerd dat er een hobbel/verhoging in het midden van de
groepsruimte in de vloer zit, over de hele lengte van de ruimte. Dit kan valgevaar opleveren. Dit
risico is niet beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Conclusie: De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Nader onderzoek 12-10-2021:
Tijdens het bezoek aan de locatie is gesproken met de beroepskrachten. De overtreding,
geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek, is niet opgelost.
Men is in afwachting op de nieuwbouw. Dit zal eind 2023 gaan plaatsvinden.
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Conclusie:
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 de 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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kindercentrum G.A. de Ridder

Website

: http://www.kitsprimair.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000029673488

Aantal kindplaatsen

: 31

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

: A.M. Buigholt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Midden-Drenthe

Adres

: Postbus 24

Postcode en plaats

: 9410 AA BEILEN
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Planning
Datum inspectie

: 12-10-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 06-12-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 08-12-2021
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