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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 28-04-2021, heeft de gemeente op 22-12-2022 

een last onder dwangsom opgesteld. 

  

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 16-01-2023. Tijdens dit nader 

onderzoek zijn  de voorwaarden waar tijdens het vorige onderzoek niet aan werd voldaan opnieuw 

beoordeeld. 

  

Het nader onderzoek bestaat uit een onderzoek van documenten. 

 

Beschouwing 

Op 16-01-2023 heeft GGD Drenthe een nader onderzoek gedaan bij KDV Prinses Margriet in 

Smilde. 

  

Tijdens dit onderzoek is de volgende overtreding opnieuw beoordeeld. De overtreding is 

geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 28-4-2021 en bleken niet opgelost tijdens het 

nader onderzoek van 14-9-2021, 28-2-2022 en 25-10-2022. 

  

De overtreding is gevonden in het domein Personeel en groepen 

• item Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires: de pauzetijden worden niet genoteerd zodat de afwijking van de BKR volgens de 

beschreven 3-uurs-regeling niet te toetsen is.  

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

van de Wko. 

  

Kindcentrum Prinses Margriet (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 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

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

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 28-04-2021 is het 

volgende beschreven: 

  

Uit de steekproef blijkt onvoldoende dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het 

aantal kinderen. Uit de presentielijsten kan niet worden opgemaakt welke kinderen aanwezig zijn 

op welke momenten. Op het kindercentrum wordt gewerkt met een digitaal plansysteem, waarbij 

de beroepskrachten op de iPad breng- en haaltijden van de kinderen in kunnen voeren. Op veel 

dagen in de steekproef zijn helemaal geen tijden ingevoerd of alleen de brengtijd is ingevoerd. De 

toezichthouder kan hierdoor niet beoordelen of de houder voldoende beroepskrachten inzet voor 

het aantal aanwezige kinderen en wordt er niet voldaan aan de eisen voor het aantal 

beroepskrachten.  

  

Omdat er op sommige dagen geen breng- en haaltijden worden genoteerd, is ook onvoldoende 

inzichtelijk of er wordt voldaan aan de maximale afwijking van drie uur per dag. De pauzetijden 

van de beroepskrachten zijn tevens niet inzichtelijk. Hierdoor is het niet mogelijk om te beoordelen 

of het afwijken van de BKR maximaal drie uur per dag is op de, in het pedagogisch beleidsplan 

beschreven tijden.  

  

Conclusie: De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten. 

  

In het rapport van het nader onderzoek 14-09-2021 staat het volgende beschreven: 

  

Uit de aangeleverde roosters van week 35, 36 en 37 blijkt dat op de dagen 30 augustus, 3, 6 en 13 

september niet de haal- en brengtijden zijn genoteerd. Voor deze dagen kan het 

beroepskrachtkind-ratio niet berekend worden. De pauzetijden staan beschreven in het 

personeelsrooster.  

  

Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  

In het rapport van het nader onderzoek 28-2-2022 staat het volgende beschreven: 

Uit de aangeleverde roosters van week 7, 8 en 9 blijkt dat de haal- en brengtijden zijn genoteerd, 

maar niet de pauzetijden. Hierdoor is het niet mogelijk om te beoordelen of het afwijken van de 

BKR maximaal drie uur per dag is op de, in het pedagogisch beleidsplan beschreven tijden.  

  

Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  

Nader onderzoek 25-10-2022 

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is een bezoek gebracht aan de locatie op 25 oktober 2022 

en zijn er documenten opgevraagd. Op de aangeleverde kindaanwezigheidslijsten van week 43 en 

44 staan de haal -en brengtijden genoteerd. Echter uit de personeelsroosters van die weken is 

wederom niet op te maken wanneer de beroepskrachten pauze hebben. Hierdoor is het niet 
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mogelijk om te beoordelen of het afwijken van de BKR maximaal drie uur per dag is op de, in het 

pedagogisch beleidsplan beschreven tijden. Voor beide weken geldt dat er op vrijdag bij een van de 

drie aanwezige beroepskrachten een pauzetijd is vermeld. Voor de overige beroepskrachten en 

dagen is dit onbekend.  

  

Conclusie:  

Door het niet vermelden van de pauzetijden kan niet worden bepaald of er wordt afgeweken van 

de BKR volgens de drie-uurs-regeling. Hiermee wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden.   

  

Nader onderzoek 16-1-2023: 

Er is op 12-01-2023 een bezoek gebracht aan de locatie. Het BKR voldeed op dat moment.  

Er zijn roosters en kindaanwezigheidslijsten opgevraagd. 

Op de personeelsroosters staan de pauzetijden vermeld en is de afwijking van de BKR volgens de 

drie-uurs-regeling te berekenen.  

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum Prinses Margriet 

Website : http://www.kitsprimair.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030947138 

Aantal kindplaatsen : 31 

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 

 



 

 

8 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 16-01-2023 

Kindcentrum Prinses Margriet te Smilde 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2023 

 

 

 

 

 

 


