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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 zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

 

Beschouwing 

Op 23-11-2022 heeft GGD Drenthe een nader onderzoek gedaan bij KDV 't Hiekenust in Hijken  

 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen opnieuw beoordeeld. De overtredingen zijn 

geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 20-4-2021 en bleken niet opgelost tijdens het 

nader onderzoek van 12-10-2021 en 31-3-2022. 

De overtredingen zijn gevonden in het domein Pedagogisch klimaat 

 item Voorschoolse educatie: de houder hanteert de term doelgroepkinderen in het pedagogisch 

beleidsplan, terwijl ieder kind recht heeft op VE 

 item Voorschoolse educatie: de houder heeft geen opleidingsplan die is toegespitst op de 

locatie. 

Uit dit nader onderzoek blijkt dat de houder op dit moment nog voldoet aan de getoetste 

voorwaarden van de Wko.  

   

Kindcentrum 't Hiekernust (KDV) voldoet tijdens dit onderzoek aan de getoetste voorwaarden van 

de Wet kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 voorschoolse educatie; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Voorschoolse educatie 

Voorwaarde: 

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. 

 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 20-04-2021 is het 

volgende beschreven:  

 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan hoe 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. De houder spreekt echter alleen over doelgroepkinderen. Ieder kind heeft recht op 960 

uur VE, ongeacht of het een doelgroepkind is of niet. Dit staat niet beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan. Hiermee wordt niet voldaan.  

 

Conclusie: De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden van VE.  

 

In het rapport van het nader onderzoek van 12-10-2021 staat het volgende beschreven:  

 

Uit het nader onderzoek blijkt dat de houder in het pedagogisch beleidsplan nog steeds schrijft 

over het aanbod VE voor doelgroepkinderen. Ieder kind van 2,5 - 4 jaar heeft echter recht op VE, 

ongeacht of het een doelgroepkind is of niet. Op blz. 8 staat wel: 'Het doel van de voor- en 

vroegschoolse educatie bij Kits Primair is om kinderen al op jonge leeftijd zodanig te ondersteunen 

dat zij zonder of met een minimale achterstand in het basisonderwijs kunnen starten. Dit geldt niet 

alleen voor de zogenaamde ‘doelgroepkinderen’, maar voor alle peuters' Echter wordt in de verdere 

beschrijvingen van VE gesproken over doelgroepkinderen wat een onduidelijk beeld geeft. Hiermee 

wordt niet voldaan aan de voorwaarden.  

 

Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden 

 

Nader onderzoek 31-03-2022: Er is een nieuw pedagogisch beleidsplan geschreven, Dit plan is 

opgestuurd naar de toezichthouder en beoordeeld. Uit het nader onderzoek blijkt dat de houder in 

het pedagogisch beleidsplan nog steeds schrijft over het aanbod VE voor doelgroepkinderen. 

Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarden. 

 

Nader onderzoek 23 november 2022: 
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Er wordt in het pedagogisch beleidsplan nog steeds gesproken over doelgroepkinderen.  

Op 8 november 2022 heeft de toezichthouder een gesprek gehad met de gemeente hierover. Uit 

dit gesprek is gebleken dat deze term ook gebruikt wordt in de VE-nota van de gemeente Midden-

Drenthe. Mogelijk dat de houder daarom deze term gebruikt in het pedagogisch beleidsplan.  

Voorstelbaar is dat dit voor de gemeente aanleiding is om op dit moment af te zien van 

bestuurlijke handhaving van deze overtreding.  

 

Het blijft desondanks noodzakelijk dat dit aangepast wordt omdat ieder kind recht heeft op VE. De 

voorwaarde zegt ook een kind en niet een doelgroepkind: 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.   

 

Tijdens een volgend onderzoek wordt deze voorwaarde daarom opnieuw beoordeeld.  

 

Voorwaarde: 

 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.  

 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 20-04-2021 is het 

volgende beschreven: 

 

De houder heeft een opleidingsplan voor VE opgesteld. Het is een algemeen plan (2020-2021) dat 

beschrijft de manier waarop de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten worden 

onderhouden. Het plan wordt elk jaar geëvalueerd en als het nodig is aangepast. De houder moet 

echter voor elke VE-locatie uitwerken wat hij of zijn doet om ervoor te zorgen dat de 

beroepskrachten VE actuele kennis en vaardigheden hebben. Daarnaast worden twee jaren 

genoemd, waardoor onduidelijk is of het opleidingsplan van 2020-2021 is of 2019-2020. In het 

opleidingsplan staat: Scholing en begeleiding 2020-2021 (=titel) Voor het schooljaar 2019-2020 

hebben we feitelijk te maken met drie doelgroepen binnen Kits Primair . Hiermee wordt niet 

voldaan.  

 

Conclusie: De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden van VE. 

 

In het rapport van het nader onderzoek van 12-10-2021 staat het volgende beschreven:  

 

Uit nader onderzoek is gebleken dat het opleidingsplan nog steeds algemeen is en dat niet voor 

elke VE-locatie apart uitgewerkt is, hoe wordt zorg gedragen dat de beroepskrachten VE actuele 

kennis en vaardigheden hebben. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarden.  

 

Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden 

 

Nader onderzoek 31-03-2022:  

Opleidingsplan: er is op 14 februari 2022 een mail gestuurd met het verzoek om het opleidingsplan 

toe te sturen. Op 23 maart 2022 is er wederom een mail gestuurd met dit verzoek. Tot op heden 
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(31 maart 2022) is er geen opleidingsplan van 't Hiekernust ontvangen. Hiermee blijft de 

overtreding gelijk en wordt niet voldaan aan de voorwaarden.  

 

Nader onderzoek 23 november 2022: 

 

Het opleidingsplan is opgevraagd. De houder heeft het plan dezelfde dag nog toegestuurd. Het plan 

is toegespitst op de locatie. In het opleidingsplan wordt ook verwezen naar het coachingsplan 

2022. 

In het plan staat beschreven dat het scholingsaanbod en het coachingsplan jaarlijks besproken 

wordt, dat het geëvalueerd wordt en waar nodig bijgesteld wordt. 

In het plan staat beschreven dat de beroepskrachten door de beleidsmedewerker en coach VE 

ondersteuning en handvatten krijgen om de kwaliteit van het aanbod VE te verhogen. Hiermee 

wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

 

Conclusie: 

Voor dit onderzoek is besloten dat de term doelgroepkinderen wordt geaccepteerd, maar dat de 

houder dit wel aan moet passen in het pedagogisch beleid. 

De voorwaarde met betrekking tot het opleidingsplan voldoet. 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

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) 

 

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. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum 't Hieker Nust 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035123451 

Aantal kindplaatsen : 21 

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 : 23-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 24-11-2022 

 

 

 

 

 

 


