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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. 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd. 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 locatieverantwoordelijke. 

 

Beschouwing 

BSO De Groene Borg is onderdeel van Stichting Kits Primair en is gevestigd in IKC de Groene Borg. 

In het IKC zijn ook het KDV en twee basisscholen gevestigd. Er is plaats voor maximaal 40 

kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud. Het schoolplein van de scholen is tevens de 

buitenspeelruimte van de BSO. 

  

Inspectiegeschiedenis 

2016 Jaarlijks onderzoek: tekortkoming op beroepskracht-kindratio. 

2017 Nader onderzoek: tekortkoming beroepskracht-kindratio hersteld. 

2017 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden. 

2018 Jaarlijks onderzoek: tekortkoming op kwalificaties eerste hulp aan kinderen. 

2019 Nader onderzoek: tekortkomingen kwalificaties eerste hulp aan kinderen hersteld. 

In 2020 heeft er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden ivm COVID-19. 

2021 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

2022 Jaarlijks onderzoek. Er wordt niet voldaan aan de volgende voorwaarden; Pedagogisch 

klimaat--> Pedagogisch beleid. 

en Personeel en Groepen --> Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang en 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

  

Bevindingen nader onderzoek 

Er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden en de toezichthouder heeft met de 

locatieverantwoordelijke en beroepskrachten gesproken. Aanvullende documenten zijn per e-mail 

aangeleverd. 

Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat Kindcentrum de Groene Borg (BSO) de 

overtredingen uit het jaarlijks onderzoek heeft hersteld. 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de domeinen. 

  

Kindcentrum De Groene Borg (BSO) voldoet ten tijde van het nader onderzoek aan de 

geïnspecteerde eisen uit 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 dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat' 

opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het jaarlijks onderzoek beschreven. 

Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 

  

Pedagogisch beleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 08-09-2022 is onderstaande geconstateerd:   

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie, dit plan wordt herschreven. 

Daarnaast is begonnen met het opzetten van een locatiespecifiek werkplan, dit is nog niet af. De 

locatie verantwoordelijke geeft aan dat de verwachting is dat het algemeen pedagogisch 

beleidsplan in september 2022 af is, waarna verder aan het locatiespecifiek werkplan gewerkt kan 

worden. 

  

Bevindingen nader onderzoek 

In het locatie specifieke pedagogisch werkplan is de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

basisgroepen beschreven. 

Citaat; 

Het gaat om een NSO groep van 4-7 jaar (ten hoogste 20 kinderen per middag) en een NSO groep 

van 7-12 jaar (ten hoogste 24 kinderen per middag). Bij samenvoegen 4-12 max 22.  

Een aandachtspunt is dat de locatie voor 40 kindplaatsen geregistreerd staat.  

In beide groepen mogen niet tegelijkertijd het maximaal aantal kinderen worden opgevangen. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Valentine de Ruyter) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch werkplan 
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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 jaarlijks onderzoek 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 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 08-09-2022 is onderstaande geconstateerd:   

Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of de beroepskrachten en andere structureel aanwezigen 

een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in het PRK. 

Tijdens de inspectie is er een tweedejaars stagiaire aanwezig die niet staat ingeschreven in het 

personenregister en niet is gekoppeld aan de houder. 

  

Bevindingen nader onderzoek. 

De aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie hebben een geldig VOG en zijn gekoppeld aan 

de houder. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 08-09-2022 is onderstaande geconstateerd:   

Tijdens de inspectie waren er 25 kinderen aanwezig. De kinderen werden in één basisgroep 

opgevangen.  

Een basisgroep met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar mag uit maximaal 22 kinderen bestaan 

waarvan er in de groep niet meer dan 18 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar mogen zitten. 

  

Bevindingen nader onderzoek: 

Tijdens de inspectie werden de kinderen in twee basisgroepen opgevangen. In de basisgroep 4-7 

jaar waren 15 kinderen aanwezig in de basisgroep 7-12 jaar waren 11 kinderen aanwezig. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Valentine de Ruyter) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten (week  1 en 2) 

• Personeelsrooster (week 1 en 2) 

• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum De Groene Borg 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035123273 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

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 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-01-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 26-01-2023 

 

 

 

 

 

 


