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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 onderzoek van documenten en 

contact met de locatieverantwoordelijke. 

  

  

 

Beschouwing 

BSO Harm Smeenge is onderdeel van Kits Primair en is samen met KDV Harm Smeenge gevestigd 

in IKC Harm Smeenge in Beilen. De BSO heeft één basisgroep. 

  

Inspectiegeschiedenis 

2016 Onderzoek voor registratie: opname in LRK 

2016 Onderzoek na registratie: handhavingsadvies voor domeinen Pedagogisch klimaat, Veiligheid 

en Gezondheid en Ouderrecht. 

2017 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies voor domein Ouderrecht. 

2018 Jaarlijks onderzoek: handhavingsadvies voor domein Veiligheid en Gezondheid. 

2019 Jaarlijks onderzoek: Overleg en overreding op de volgende domeinen Pedagogisch klimaat, 

item Pedagogisch beleid, en Personeel en groepen, items Aantal beroepskrachten en Stabiliteit van 

de opvang voor kinderen.   

In 2020 heeft er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden in verband met Covid-19. 

2021 Jaarlijks onderzoek. Overtreding op het domein Pedagogisch klimaat--> pedagogisch beleid. 

2022 Jaarlijks onderzoek. Overtredingen op de domeinen Pedagogisch klimaat--> pedagogisch 

beleid en Veiligheid- en gezondheid--> veiligheid- en gezondheidsbeleid. 

  

Bevindingen nader onderzoek26-01-2023 

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

Documenten voor het nader onderzoek zijn naar de toezichthouder gestuurd. Overtredingen uit het 

jaarlijks onderzoek zijn hersteld. 

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

  

Kindcentrum Harm Smeenge (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 11-07-2022 is onderstaande geconstateerd:   

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 het werkplan voldoet niet aan de voorwaarden. 

  

Op de BSO is één basisgroepen met maximaal 20 kinderen. In het werkplan staat beschreven 

citaat pag. 17 IKC Harm Smeenge is een IKC waar gewerkt wordt met 1 kinderopvang groep, 1 

peuteropvang groep en 1 of 2 naschoolse opvang groepen. Dit komt niet overeen met de praktijk 

en blijkt niet uit de roosters. 

  

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 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.  

  

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven op welke tijden er wordt afgeweken van de BKR 

op de BSO in het kader van de halfuurs-regeling. Echter zijn de beschreven tijden meer dan een 

half uur: 

Er staat het volgende beschreven: 

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 de 

Bosvlinder op de onderstaande tijden afwijken van de bkr (beroepskracht-kind-ratio): 

tussen 7.30 en 8.00 uur 

tussen 17.30 en 18.00 uur 

Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van 

toepassing als in de kinderdagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang 

geboden wordt. 

De beschreven tijden zijn samen een uur. 

Hiermee wordt niet voldaan. 

  

Bevindingen nader onderzoek  

In het Pedagogisch werkplan IKC Harm Smeenge staat de maximale omvang en leeftijdsopbouw 

van de basisgroep beschreven. De werkwijze is nog niet beoordeeld dit zal bij het jaarlijks 

onderzoek worden beoordeeld. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Chris Bolding) 

 Pedagogisch werkplan 

  



 

 

6 van 10 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 26-01-2023 

Kindcentrum Harm Smeenge te Beilen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

n dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en 

Gezondheid' 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. 

  

  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 11-07-2022 is onderstaande geconstateerd: 

BSO Harm Smeenge heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid (V&G-beleid). Dit beleid beschrijft 

een aantal onjuistheden. Het gaat om de volgende punten: 

  

- Er staat onder hoofdstuk 3 Preventieve maatregelen: veiligheid omgeving het volgende: 

Kits Primair ken een zogenaamd 'opendeurenbeleid'. Dit betekent dat de IKC's vrij toegankelijk 

zijn. Wel zijn er voor de kinderopvang toegangshekken (buiten) met een veiligheidssluiting, zodat 

kinderen de pleinen en tuinen niet ongemerkt kunnen verlaten. Het opendeurbeleid vereist een 

alerte en actieve houding van medewerkers, om ongewenst bezoek zoveel mogelijk uit te sluiten. 

  

 Open-deuren-beleid betekent vanuit de wet Kinderopvang dat kinderen op elkaars groepen mogen 

spelen.  

  

- Er staat onder hoofdstuk 6 Risico-inventarisatie het volgende: 

Kits Primair voert op elke locatie volgens de wettelijke voorschriften de Risico Inventarisatie uit. Dit 

wordt jaarlijks uitgevoerd door de coördinator Kinderopvang. Aan de hand daarvan wordt een plan 

van aanpak geschreven. Door het uitvoeren van de risico inventarisatie worden risico’s inzichtelijk 

en worden maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Kits Primair hanteert de methode 

veiligheidsmanagement van de stichting Consument en Veiligheid en de methode 

gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Aan de hand van de 

risico inventarisatie wordt het Veiligheid en Gezondheidsplan geschreven. De medewerkers worden 

hierbij betrokken en de uitkomsten worden met de medewerkers van de locatie besproken om het 

bewustzijn aangaande veiligheidsrisico’s te vergroten. De meest recente Gezondheid en 

Veiligheidsplan ligt ter inzage voor de GGD inspecteur en de ouders op de locatie. 

   

Het jaarlijks uitvoeren van een risico-inventarisatie is niet wettelijk verplicht. Wel moet er een 

actueel v&g-beleid zijn. De houder is vrij om de methode, zoals een risico-inventarisatie te 

gebruiken om het uiteindelijke v&g-beleid vast te stellen.  

  

Bevindingen nader onderzoek 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Dit beleid beschrijft de risico’s 

van de locatie voor veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag.  Of het beleid compleet 

en actueel is zal bij het jaarlijks onderzoek worden beoordeeld. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Chris Bolding) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 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 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum Harm Smeenge 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026129825 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

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 : 26-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-02-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 08-02-2023 

 

 

 

 

 

 


