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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat werd gedaan op 2-6-2022, heeft de gemeente op 26-7-2022 

een aanwijzingsbesluit tot het nemen van bestuurlijke maatregelen opgesteld. 

 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 13-9-2022. 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. 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken zijn aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Veiligheid en gezondheid 

 

Aan één van de kwaliteitseisen is niet voldaan. Het gaat om: 

• Veiligheid en gezondheid: Beleidsplan veiligheid en gezondheid is niet actueel.  

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

Algemene kenmerken 

BSO de Scharmhof is gevestigd in kindcentrum de Scharmhof. In drie basisgroepen van elk 

maximaal twintig worden maximaal zestig kinderen opgevangen in de leeftijd van vier tot en met 

twaalf jaar oud. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

2017 Juli - Onderzoek voor registratie, voldaan aan voorwaarden, opname in LRKP 

2017 November -Onderzoek na registratie, voldaan aan de voorwaarden; 

2018 Oktober - Jaarlijks onderzoek, tekortkoming binnen het domein Veiligheid en gezondheid; 
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2019 Januari - Nader onderzoek, tekortkomingen uit het jaarlijks onderzoek zijn opgelost. 

2019 November - Jaarlijks onderzoek, tekortkoming binnen het domein Veiligheid en gezondheid 

2020 Februari - Nader onderzoek, tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek is opgelost. 

2021 November- Jaarlijks onderzoek, Voldaan aan de voorwaarden. 

2022 Juni- Jaarlijks onderzoek, overtreding op het domein veiligheid en gezondheid. 

 

Op 2-6-2022 heeft GGD Drenthe een jaarlijks onderzoek gedaan bij BSO de Scharmhof te Assen. 

 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd in het domein Veiligheid en 

gezondheid: 

• Beleid veiligheid en gezondheid is niet actueel. 

 

Uit het nader onderzoek op 13-9-2022 blijkt dat alle overtredingen uit het jaarlijks onderzoek zijn 

hersteld. 

 

BSO de Scharmhof 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 

Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De bevindingen in domein Veiligheid en gezondheid 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. 

 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 2-6-2022 is het 

volgende beschreven: 

De locatie zit tijdelijk in een verbouwing/renovatie, dit is niet opgenomen in het veiligheid- en 

gezondheidsbeleid. De grootste risico's, plan van aanpak en manier van werken tijdens deze 

verbouwing/renovatie zijn niet beschreven in het veiligheid- en gezondheidsplan en het actieplan.  

 

Nader onderzoek 13-9-2022: 

De verbouwing/renovatie is afgerond, het beleid veiligheid en gezondheid is actueel.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum de Scharmhof 

Website : http://www.ckcdrenthe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000037611216 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting CKC Drenthe Kinderopvang 

Adres houder : Postbus 167 

Postcode en plaats : 9400 AD Assen 

KvK nummer : 64509907 

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 :  E. van Oosten 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400 RA ASSEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-09-2022 

 

 

 

 

 

 


