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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks 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. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Kindcentrum het Krijt, buitenschoolse opvang (BSO) is onderdeel van CKC Drenthe. 

 

Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Er kunnen maximaal  

60 kinderen worden opgevangen. 

De BSO is geopend van maandag tot en met vrijdag. 

 

Inspectiegeschiedenis 

2018; - onderzoek naar aanvangsdatum registratie. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de BSO 

nog in een opstartfase zit, waardoor een aantal voorwaarden nog niet beoordeeld konden worden. 

2018 - incidenteel onderzoek. Een aantal inspectie items zijn beoordeeld die tijdens het onderzoek 

na registratie niet waren beoordeeld; 

2018 - nader onderzoek. De resterende voorwaarden die tijdens het onderzoek na registratie niet 

konden worden beoordeeld, zijn geïnspecteerd. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

2019; - eerste jaarlijkse onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

2020;- Door de uitbraak van Covid-19 in 2020 kon de GGD niet op alle locaties inspecties 

uitvoeren. Dit was ook het geval bij Kindcentrum Het Krijt. 

2021; - incidenteel onderzoek i.v.m. uitbreiding aantal kindplaatsen. Het aantal kindplaatsen wordt 

opgehoogd naar 60.  

 

Bevindingen  

Op 1-9-2022 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder heeft gesprekken 

gevoerd met de beroepskrachten, ze kunnen vertellen over het beleid, geldende regels en 

afspraken. De houder heeft de opgevraagde documenten naar de toezichthouder opgestuurd. 

 

Er is herstelaanbod aangeboden op domein pedagogisch klimaat. De houder heeft binnen de 

afgesproken termijn de overtreding hersteld.  
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De locatie voldoet, na herstelaanbod, 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 het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

 

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

Pedagogisch beleid 

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. 

 

In het werkplan staat, op blz 7, het volgende beschreven:  

Op kindcentrum het Krijt wordt gewerkt met 1 horizontale peuteropvang groep, 1 verticale kdv 

groepen en 2 bso-groepen. De maximale groepsgrootte van de peuteropvang en kdv groep is 16 en 

voor de bso 30 kinderen per groep (zie 3.1).  

 

In 3.1 staat: 

Op de bso geldt de norm van 10 kinderen, in de leeftijd van 4-7 jaar, per pedagogisch 

medewerker. De maximale bezetting is 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers. In de leeftijd 

van 4-13 jaar, geldt de norm van 11 kinderen per pedagogisch medewerker en een maximale 

bezetting van 22 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers (hiervan mogen maximaal 9 van de 11 

kinderen jonger dan 7 jaar zijn). In de leeftijd van 7 tot 13 jaar mag 1 pedagogisch medewerker 

12 kinderen opvangen. De maximale bezetting voor deze groep is 30 kinderen, met 3 pedagogisch 

medewerkers.  

 

Op de BSO vangen wij maximaal 60 kinderen op. Naar gelang de groepsgrootte maken we gebruik 

van 2 of meer ruimtes in het kindcentrum, zoals beschreven in paragraaf 3.2 (BSO)  

 

De groepsgrootte hangt af van de leeftijdssamenstelling van de groep. Dit is niet concreet genoeg 

beschreven. Bovendien waren er, op het moment van de inspectie, drie groepen. De groepen 

waren kleiner gemaakt, omdat er veel nieuwe kinderen waren. Door de kleinere groepen konden 

de nieuwe kinderen beter wennen. Hetgeen wat beschreven staat in het pedagogisch werkplan 

komt dus niet overeen met de praktijk.  

 

De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met de aanwezige beroepskrachten gesproken. Uit 

deze gesprekken blijkt dat de beroepskrachten volgens de pedagogische plannen werken. Ze 

kennen het beleid en worden betrokken bij aanpassingen in de plannen. 

 

Herstelaanbod: 

Op dit domein is herstelaanbod gedaan.  

Aan de voorwaarde: 'Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van 

de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen'  wordt niet voldaan. De 

maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de groepen wordt niet concreet genoeg beschreven.  
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De houder is akkoord gegaan met het herstelaanbod en heeft een termijn van vier weken (tot 27 

oktober 2022) gekregen om de overtreding op te lossen. De houder heeft binnen de gestelde 

termijn ervoor zorg gedragen dat de overtreding is opgelost. 

 

Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste eisen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 

Pedagogische praktijk 

Voor het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang moet de houder rekening houden met de 

ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit betekent het in een veilige en gezonde 

omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van persoonlijke en 

sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen. Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven. 

Deze basisdoelen staan ook in het Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk. Dit 

veldinstrument gebruikt de toezichthouder om de pedagogische praktijk te beoordelen. 

 

Tijdens de observatie is gekeken naar de pedagogische kwaliteit op groep 5-8 jaar. Hieronder volgt 

een aantal voorbeelden uit de observatie. 

 

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Respectvol contact (4-12) De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden 

bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende 

wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.  

 

observatie 

De kinderen zitten aan tafel, er ontbreekt een kind. Een van de andere kinderen weet waar dat 

kind naar toe is. De beroepskracht vraagt aan dat kind of ze aan de groep wil vertellen wat dat is. 

dat wil ze wel.  

 

Als de kinderen wat te drinken hebben en een cracker eten, vraagt de beroepskracht hoe het was 

op school. Ze luistert naar de verhalen van de diverse kinderen.  

 

Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 

Doelgericht aanbod (4-12) De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor 

uitdaging, stimulans, avontuur en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen 

te ontdekken. De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en 

rollenspel, ontdekken, sport, natuur) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van 

spel, zowel op groepsniveau als voor individuele kinderen. 
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observatie 

Na het eten en drinken mogen de kinderen gaan spelen. Ze vragen of ze naar buiten mogen, dat 

mag, maar niet alleen. De beroepskracht legt uit dat ze kinderen altijd met z'n tweeën naar buiten 

gaan en dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar. Ze gaan ook met z'n tweeën weer naar binnen.  

 

Als alles in opgeruimd, gaan alle kinderen en beroepskrachten naar buiten. Een van de 

beroepskrachten doet een vies- en lekker-spel met de kinderen. Later spelen ze Anna Maria 

Koekoek.  

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 

Empathie (4-12) De beroepskrachten benutten emotievolle (spannende, verdrietige en blije) 

momenten om kinderen te leren om emoties te delen en te verwoorden. Kinderen leren elkaars 

emoties kennen en herkennen. Dit wordt gestimuleerd door de situatie of emotie samen te 

verwerken (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

 

observatie 

Tijdens het tafelmoment vindt er emotioneel gesprek plaats. De kinderen stellen elkaar vragen of 

mogen hun eigen verhaal doen. De kinderen reageren op elkaar.  

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is 

gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch 

beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

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

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

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

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is gecontroleerd of de beroepskrachten en andere structureel 

aanwezigen een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in het PRK. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en hebben een geldige VOG. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek zijn de diploma’s van de medewerkers beoordeeld. Het gaat om diploma’s 

van beroepskrachten die het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen en de diploma’s van 

beroepskrachten die al langer in dienst zijn en op het moment van inspectie op de groep staan. 

Ook het diploma van de pedagogisch beleidsmedewerker is beoordeeld. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers hebben een geldig diploma. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie waren er 3 beroepskrachten en 30 kinderen aanwezig. De BKR voldoet op dat 

moment. 

 

De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 34 en 

week 35. Met hulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of de houder voldoende beroepskrachten op 

de groep inzet. 

 

Uit de steekproef blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen. 

 

Tijdens het onderzoek blijkt dat er op locatie wordt afgeweken van de BKR. Het afwijken van de 

BKR gebeurt maximaal een half uur per dag tijdens schoolweken en maximaal drie uur per dag 

tijdens vakanties en margedagen als de BSO 10 uur of langer open is. 

 

Als er wordt afgeweken van de BKR, zet de houder minimaal de helft van het aantal 

beroepskrachten in dat nodig is. 

Als een beroepskracht alleen op de groep staat op tijden dat er wordt afgeweken van de BKR, is er 

ook een andere volwassene in het kindercentrum aanwezig om de beroepskracht op de groep te 

kunnen helpen. 
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Als een beroepskracht alleen in het kindercentrum mag zijn met het aantal aanwezige kinderen, is 

er een achterwacht geregeld. De achterwacht kan bij onverwachte noodsituaties binnen 15 minuten 

op de locatie aanwezig zijn. De medewerkers weten wie de achterwacht is. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden tijdens het onderzoek in een basisgroep opgevangen. Dit blijkt uit de 

gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt 

bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen. 

  

Op de locatie zijn 3 basisgroepen:  

Groep 1+2 : 8 kinderen 

Groep 3+4: 10 kinderen 

Groep 5-8: 12 kinderen 

  

De beroepskracht geeft aan dat er een aantal nieuwe kinderen zijn en dat men de groepen wat 

kleiner hebben gemaakt om de nieuwe kinderen te kunnen laten wennen.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• 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) 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
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f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

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 basisgroep 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 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

12 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-09-2022 

Kindcentrum het Krijt te Assen 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum het Krijt 

Website : http://www.ckcdrenthe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038131927 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting CKC Drenthe Kinderopvang 

Adres houder : Groningerstraat 96 

Postcode en plaats : 9402 LL 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 :  A.M. Buigholt 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400 RA ASSEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2022 

Zienswijze houder : 08-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Wij onderschrijven graag de bevindingen van de inspecteur. CKC Drenthe Kinderopvang zal de 

opvang van de kinderen op deze locatie op professionele en plezierige wijze voortzetten. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


