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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. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat werd gedaan op 16-05-2022, heeft de gemeente op 11-10-2022 

een waarschuwingsbrief opgesteld. 

  

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 12-01-2023. 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 

en locatiemanager, een onderzoek van documenten 

 

Beschouwing 

Op 16 mei 2022 heeft GGD Drenthe een jaarlijks onderzoek gedaan bij BSO 't Hieker Nust in Hijken 

  

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd in het domein Pedagogisch 

klimaat 

 Werkwijze niet concreet beschreven in pedagogisch beleid. 

Uit dit nader onderzoek blijkt dat de overtreding uit het jaarlijks onderzoek is hersteld. 

  

BSO 't Hieker Nust voldoet tijdens dit onderzoek wel 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 
 

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 16 mei 2022 is het 

volgende beschreven: 

  

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een 

pedagogisch beleid opgesteld voor het kindercentrum. Dit beleid beschrijft de manier van werken 

op de locatie. De inhoud van het locatiebeleid voldoet niet aan de voorwaarden.  

  

Groepsgrootte:  

Het is onduidelijk hoe groot de groepsgrootte van de groep van de naschoolse opvang is. 

(NSOgroep)  

  

Op blz. 15 van het pedagogisch beleid van de locatie staat: Groep 1 (hoofdlokaal): Hier worden op 

alle dagen kinderen opgevangen van 0 tot 4 jaar in een verticale groep. Op de dinsdag-, 

woensdag-, donderdag- en de vrijdagmiddag (vanaf 14.00 uur), worden de kinderen opgevangen 

in een combinatiegroep. Dit houdt in dat zowel de kinderen van de kinderdagopvang als de 

kinderen van de naschoolse opvang in 1 groep worden opgevangen. De groepsgrootte bestaat dan 

uit maximaal 14 kinderen. Het betreft een ruim lokaal met veel licht door de ramen. Er is uitzicht 

op het speelplein. De voorzieningen, zoals de verschoonruimte, kindertoiletten en de keuken 

bevindt zich in het lokaal.  

  

Hiermee is niet beschreven hoe groot de NSO-groep is op de maandagochtend. Ook is niet 

beschreven hoe groot de NSO-groep is op de andere middagen wanneer ze samengevoegd worden 

met de kinderopvanggroep.   

  

Nader onderzoek 12-01-2023: 

Het pedagogisch beleidsplan is herschreven. In het nieuwe plan (versie 112022) staat op bladzijde 

7 het volgende beschreven: 

Op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag maken de kinderen van de BSO gebruik 

van de groepsruimte (in het dorpshuis). De maximale groepsgrootte is dan 14 kinderen.   

  

Op bladzijde 8 staat beschreven:  

De kinderen van de BSO worden woensdag opgevangen in een combinatiegroep van 0-13 jaar. De 

maximale groepsgrootte is 14 kinderen. 

  

Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan is op een juiste manier aangepast en voldoet aan de getoetste 

voorwaarde.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Pedagogisch beleidsplan 

 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum 't Hieker Nust 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035123451 

Aantal kindplaatsen : 7 

 

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 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 24-01-2023 

 

 

 

 

 

 


