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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. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang Meester Siebering is onderdeel van Kits Primair. De BSO is samen met het 

kinderdagverblijf en het onderwijs gevestigd in IKC Meester Siebering te Nieuw-Balinge. 

  

Inspectiegeschiedenis 

09-08-2016 Onderzoek voor registratie: voldaan aan getoetste voorwaarden, opname in LRK 

21-11-2016 Onderzoek na registratie: handhavingsadvies op pedagogisch beleid, veiligheid en 

gezondheid en ouderrecht 

14-11-2017 Nader onderzoek: tekortkomingen op pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid en 

ouderrecht zijn hersteld 28-11-2017 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden 

21-11-2018 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies kwalificaties eerste hulp aan kinderen. 

25-09-2019 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

In 2020 heeft er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden door Covid-19. 

06-05-2021 Jaarlijks onderzoek. Handhavingsadvies op Pedagogisch klimaat--> pedagogisch beleid 

en Veiligheid en gezondheid--> veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

06-10-2021 Nader onderzoek. Handhavingsadvies op Pedagogisch klimaat--> pedagogisch beleid.   

10-03-2022 Nader onderzoek. Handhavingsadvies op Pedagogisch klimaat--> pedagogisch 

beleid.     

27-10-2022 Nader onderzoek. Handhavingsadvies op Pedagogisch klimaat--> pedagogisch 

beleid.     

  

Bevindingen nader onderzoek 

In opdracht van de gemeente Midden Drenthe heeft GGD Drenthe een nader onderzoek uitgevoerd. 

Documenten voor dit nader onderzoek zijn op door dhr.Gebben (Kits Primair) in opdracht van de 

gemeente Midden Drenthe naar de GGD verstuurd en op 31-12-2022 ontvangen. 

Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat IKC Meester Siebering( BSO) niet voldoet 

aan het volgende domein: 

• Pedagogisch klimaat--> pedagogisch beleid. 

   

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij deze onderdelen. 

  

De locatie voldoet ten tijde van het nader onderzoek niet aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet 

Kinderopvang (Wko) 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 
 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat' 

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

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

regelgeving. 

  

Pedagogisch beleid 

Tijdens het nader onderzoek op 06-10-2021 is onderstaande geconstateerd: 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de locatie. Dit beleidsplan beschrijft de manier 

van werken op het kindcentrum. De inhoud van het plan voldoet niet aan de voorwaarden, hetgeen 

wat beschreven wordt en wat te zien is in te praktijk. 

De beschrijving in het pedagogisch beleid van de groepsopbouw is niet concreet, er staan 

tegenstrijdigheden in en komt niet overeen met de praktijk.  

Citaat; 

4.3.1 Groepsopbouw 

 Op IKC Mr. Siebering is 1 verticale kinderdagopvang, 1 peuter-groep en 1 naschoolse opvang 

(basis)groep. Er wordt gebruik gemaakt van één groepsruimte. Op alle dagen worden hier kinderen 

opgevangen van 0 tot 4 jaar in een verticale groep. De groepsgrootte bestaat dan uit maximaal 16 

kinderen. 

Op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend worden de peuters van 2 tot 4 jaar samen met de 

kinderen van de kinderdagopvang hier opgevangen. De groepsgrootte bestaat dan uit maximaal 16 

kinderen. 

Op alle middagen vanaf 14.00 uur worden de kinderen van de naschoolse opvang in de leeftijd van 

4 tot 13 jaar in deze ruimte opgevangen. 

De groepsgrootte bestaat dan uit maximaal 16 kinderen. We spreken hier van een 

combinatiegroep. 

4.3.2 Verticale groep/ horizontale groep 

De kinderopvang kent meestal een verticale groep, de peuteropvang altijd een horizontale. In een 

verticale groep worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. In een horizontale groep kinderen 

van 2 – 4 jaar. 

Naar de naschoolse opvang gaan kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar. 

Op IKC Mr. Siebering is 1 verticale groep en 1 naschoolse opvang groep. De verticale en de 

naschoolse opvang groep gebruiken samen 1 groepsruimte.  

IKC meester Siebering is een IKC waar gewerkt wordt met 1 kinderdagopvang groep, 1 

peuteropvang groep en 1 naschoolse opvang groep. De peuter, kinderdagopvang groep en de 

naschoolse opvang groep maken samen gebruik van 1 groepsruimte. Beide groepen zijn er nooit 

gelijktijdig. We noemen dit dan ook een combinatiegroep. 

  

Tijdens het nader onderzoek op 10-03-2022 is onderstaande geconstateerd: 

De toezichthouder heeft op 7 maart 2022 de houder gemaild met het verzoek om het pedagogisch 

beleidsplan voor 14 maart 2022 naar de toezichthouder te sturen. Op 10 maart 2022 heeft de 

toezichthouder de locatie bezocht.  

Op 14 maart 2022 heeft de toezichthouder het document niet ontvangen en heeft de 

toezichthouder nogmaals het verzoek bij de houder gedaan om uiterlijk 16 maart 2022 het 

pedagogisch beleidsplan aan te leveren. 

Bij het schrijven van dit rapport op 21 maart 2022 heeft de toezichthouder het pedagogisch 

beleidsplan niet ontvangen. 
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Tijdens het nader onderzoek op 27-10-2022 is onderstaande geconstateerd: 

 De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de locatie.(versie september 2021 aangepast 

3-10-2022) 

Dit beleidsplan beschrijft de manier van werken op het kindcentrum. 

De inhoud van het plan voldoet niet aan de voorwaarden, hetgeen wat beschreven staat en wat te 

zien is in te praktijk. 

Hieronder enkele citaten uit het pedagogisch beleid IKC Meester Siebering; 

 4.1.4 Drie-uursregeling kinderopvang 

Buitenschoolse opvang: Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije 

middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Dat 

betekent dat we op IKC Prinses Margriet op de onderstaande tijden afwijken van de bkr 

(beroepskracht-kind-ratio): tussen 7.30 en 8.00 uur of tussen 17.30 en 18.00 uur. 

4.3 De groep 4.3.1 Groepsopbouw 

Op IKC Mr. Siebering is 1 combinatiegroep (KDV/BSO) 

De BSO heeft één basisgroep en een eigen groepsruimte. Op sommige dagen worden de kinderen 

van het KDV en BSO samengevoegd. 

In het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken over open-deuren-beleid.4.3.3 

Ons IKC werkt met het open deurenbeleid. Wat is open deurenbeleid? Open deurenbeleid houdt 

letterlijk in, dat de groepsdeuren geopend zijn voor de kinderen. Volgens de Beleidsregels kwaliteit 

kinderopvang (de wet) houdt open deurenbeleid in, dat kinderen de eigen groep gedurende de dag 

kunnen verlaten op een wijze zoals is omschreven in het pedagogisch beleidsplan. Kits Primair 

hanteert wanneer mogelijk het open deurenbeleid op de hierna omschreven wijze. 

De uitleg die daaraan gegeven wordt gaat over het samenvoegen van groepen. 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. Open-

deuren-beleid is voor deze locatie niet van toepassing omdat er maar 1 groep voor de 

buitenschoolse opvang is.  

Activiteiten 

De inrichting van de ruimtes houdt rekening met het open deurenbeleid, waardoor een meer 

thematische inrichting per groep mogelijk is. In iedere ruimte kunnen specifieke activiteitenplekken 

ingericht zijn. De locatie kan mede door het open deurenbeleid een zeer gevarieerd totaalaanbod 

leveren qua inrichting, speelattributen en activiteitenaanbod. 

Er is maar eén BSO groep en opendeurenbeleid is niet van toepassing. 

4.6.5 Activiteiten 4-13 jaar 

Op de locatie worden activiteiten aangeboden waar kinderen uit de verschillende stam- en 

basisgroepen samen aan kunnen deelnemen. Er is maar één BSO groep.  

  

Bevindingen nader onderzoek 02-02-2023 

In het pedagogisch beleidsplan IKC meester Siebering staat beschreven pagina 8 citaat; 

Kinderen die gebruikmaken van voorschoolse opvang (4-13 jaar) worden altijd opgevangen in een 

combinatiegroep (0-13 jaar). De opvang vindt dan plaats in de groepsruimte zoals beschreven bij 

3.1 onder nummer 1.   

Als kinderen in een samengestelde groep worden opgevangen gelden de regels van de jongste 

kinderen en dat zijn de voorwaarde voor het KDV (0-4 jaar). 

Wat hieronder staat beschreven over afwijken bij de buitenschoolse opvang is op deze locatie 

helemaal niet van toepassing. 

Buitenschoolse opvang:  

Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een 

half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet.  
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Dat betekent dat we op IKC Meester Siebering op de onderstaande tijden afwijken van de BKR 

(beroepskracht-kind-ratio): tussen 7.30 en 8.00 uur of tussen 17.30 en 18.00 uur Tevens geldt 

inzet van minimaal de helft van de benodigde pedagogisch medewerkers. Naast dit half uur per 

dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing als in de 

dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden wordt.   

Voor de voorschoolse opvang is er geen aparte BSO groep en op de maandag en woensdag als de 

BSO niet samengevoegd is met de KDV groep met zijn de openingstijden van de BSO geen 10 uur. 

Tijdens feestdagen en vakantiedagen is de locatie gesloten. 

  

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:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (IKC Meester Siebering) 
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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 Meester Siebering 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035497424 

Aantal kindplaatsen : 14 

 

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 : 02-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-02-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 03-02-2023 

 

 

 

 

 

 


