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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. 
Op basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten in dit onderzoek 
bepaald. Dit leidt tot een inspectie op maat. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de 
kwaliteit van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe wetgeving en onderdelen waaraan in de 

voorgaande jaren niet werd voldaan. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kideo Assen is onderdeel van een kinderopvang organisatie met locaties Assen, Groningen en 
Drachten. De buitenschoolse opvang (BSO) in Assen heeft twee basisgroepen met in totaal 30 
kindplaatsen. In hetzelfde pand wordt dagopvang aangeboden. De BSO is gevestigd in een 
monumentaal pand en maakt gebruik van verschillende ruimtes waarin in de kinderen kunnen 

knutselen, ontspannen of koken. De locatie beschikt over een grote tuin met veel 

groenvoorzieningen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
September 2016: jaarlijks onderzoek. Aan alle voorwaarden wordt voldaan; 
April 2017: jaarlijks onderzoek. Overtreding geconstateerd binnen domein Veiligheid en 

gezondheid; 
Juli 2017: nader onderzoek. De overtredingen zijn opgelost; 
Mei 2018: jaarlijks onderzoek. Aan alle voorwaarden wordt voldaan. 
 
Bevindingen 
Op 26 februari 2019 heeft er opnieuw een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er heeft een 
interview plaatsgevonden met de assistent manager van de locatie. De aanwezige beroepskrachten 

kunnen pedagogisch beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de toezichthouder. 
 
De locatie voldoet ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet 
Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 
 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting beschreven onder het betreffende 
domein. 

 
 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
 
Inleiding 

Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor de inhoud 
van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het 
pedagogisch beleidsplan dient o.a. de kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven 
te staan. 
 
Onderzocht is of het pedagogisch beleid ten minste een concrete beschrijving bevat van de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde kinderopvang. 

 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het veldinstrument observatie pedagogische praktijk in 2011 
ontwikkeld in opdracht van GGD GHOR Nederland. Het handelen van de beroepskrachten met 
betrekking tot de aspecten van verantwoorde kinderopvang is beoordeeld aan de hand van de 
observatie items uit dit veldinstrument. 
  

 
Pedagogisch beleid 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie 
Kideo. Aanvullend is er per locatie een pedagogisch werkplan opgesteld. In het werkplan van Kideo 
Assen is de locatiespecifieke werkwijze van de buitenschoolse opvang in Assen beschreven. 
 
De houder draag er zorg voor dat er in de dagopvang volgens het pedagogisch beleid wordt 

gehandeld. Dit blijkt uit de observatie en uit de gesprekken met de beroepskrachten en de 
assistent manager van de locatie. 
 de assistent manager geeft aan dat het personeelsbeleid is aangepast op de visie van het 

kinderdagverblijf; 
 de beroepskrachten hebben de TINK training gevolgd; 

 er is tijdens de teamvergaderingen tijd voor intervisie. Dit blijkt eveneens uit de notulen van 

de teamvergadering van 16 januari 2019. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 

Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in 2 groepen. 
 
De houder van een kindercentrum moet verantwoorde kinderopvang bieden. 
Hieronder wordt verstaan: 
 het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen 
 het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen 
 de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie. 

 
Uit deze pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten ten tijde van het onderzoek 
handelen volgens het pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. 

 
De kinderen spelen buiten, het is mooi weer. De kinderen spelen verspreid door de tuin. De 
beroepskrachten verspreiden hun aandacht over de verschillende groepjes kinderen. Twee jongens 
spelen met een voetbaldoeltje en slepen deze over het veld. De beroepskracht loopt naar ze toe en 
vraagt of ze gaan voetballen. Als dat niet het geval is, dan kunnen ze het doeltje beter laten staan. 
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Een beroepskracht legt een tafelkleed neer op het gras, samen met een doos met een puzzel 
van houten blokken. Twee jongens willen er graag mee spelen. Een van de jongens heeft een 

knuffel vanuit school bij zich. De beroepskracht vraagt of de knuffel bij de jongen logeert die 
avond. De jongen knikt. De beroepskracht zegt tegen hem dat hij er vast goed op kan passen. De 
beroepskracht speelt met de kinderen mee op het kleed en vraagt aan het kind of hij wil uitleggen 

hoe de houten blokken in elkaar passen. 
 
Een meisje zit aan tafel. De beroepskracht loopt naar haar toe en zegt: "ik zie een sip gezicht. Wat 
is er aan de hand?" Ze gaat naast het meisje zitten en praten. Even later staan ze samen op en 
lopen naar een groep kinderen toe, zodat het meisje mee kan spelen. 
 
Een paar kinderen uit een andere school sluiten aan bij de groep. Ze eten groente aan de 

picknicktafel. Een beroepskracht zit bij de meisjes aan tafel en vraagt hoe hun dag is geweest. De 
meisjes vertellen enthousiast over hun dag op school. De beroepskracht luistert en complimenteert 
de meisjes af en toe. 
 
Conclusie: 
Er wordt verantwoorde opvang geboden. Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Deege) 
 Observatie(s) 
 Notulen teamoverleg (vergadering 16 januari) 
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Personeel en groepen 
 
 
Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor 
verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie. 
Daarnaast gelden eisen voor de opvang in groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet moet 

worden op een groep kinderen. 
 
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie. Daarnaast is er (steekproefsgewijs) beoordeeld of de medewerkers die in 
dienst zijn van de houder, of structureel aanwezigen gekoppeld zijn in aan het Personen Register 
Kinderopvang (PRK). Een koppeling kan alleen plaats vinden  wanneer de persoon een geldige 

verklaring omtrent het gedrag (VOG) heeft. 
 
Verder is gecontroleerd hoe de houder de groepen indeelt en of er aan de beroepskracht-kind ratio 
(BKR) wordt voldaan. De beroepskracht-kindratio (BKR) en de basisgroepen zijn gecontroleerd 

door middel van roosters en presentielijsten. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is van de volgende personen beoordeeld of ze zijn gekoppeld in het 
PRK: 
- van 5 medewerkers die afgelopen jaar in dienst zijn gekomen of al langer in dienst zijn; 
- de pedagogisch coach; 
- de pedagogisch beleidsmedewerker; 
- van 2 stagiaires; 

- de assistent manager op locatie; 
- de yogadocent. 
  
Alle gecontroleerde personen zijn gekoppeld in het PRK en beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag. 
  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de diploma’s van 4 medewerkers beoordeeld die afgelopen jaar 
in dienst zijn gekomen, of al langer in dienst zijn. Alle gecontroleerde medewerkers beschikken 

over een geldig diploma. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt minimaal over HBO denkniveau en de aangestelde 
pedagogisch coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding, volgens de CAO 
Kinderopvang en CAO Sociaal Werk. 
 
Op de BSO wordt gedurende het onderzoek geen stagiair ingezet. Om deze reden is het 

betreffende inspectie item met 'niet beoordeeld' ingevuld.  
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden 

 
 

Aantal beroepskrachten 
De beroepskracht-kindratio (BKR) is berekend aan de hand van de presentielijsten en roosters 
waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen. Door middel van een steekproef 
zijn de roosters en presentielijsten van week 6 en 7 beoordeeld. Met behulp van www.1ratio.nl is 
gecontroleerd of er in de hiervoor genoemde weken voldoende beroepskrachten op de groepen 
staan. 
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Uit de steekproef is gebleken dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal 
aanwezige kinderen. 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden omtrent de beroepskracht kind ratio. 

 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
De assistent manager vertelt dat de pedagogisch beleidsmedewerker en coach nog niet op 
schriftelijke wijze hebben vastgelegd hoe het verplicht minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, wordt verdeeld over de verschillende kindercentra. 
De assistent manager en de coach vertellen dat de coaches vanuit de verschillende provinciën al 

wel zijn samengekomen om gezamenlijk vorm te geven aan de coaching. Ze inventariseren 
momenteel de behoefte aan coaching op de verschillende locaties. Dit zal in de loop van het jaar 
verder vorm krijgen. Omdat de houder het gehele jaar de tijd heeft om dit schriftelijk vast te 
leggen, is er alleen beschouwend gerapporteerd door de toezichthouder en is het betreffende 
inspectie item met 'niet beoordeeld' ingevuld. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Op de locatie zijn twee basisgroepen: Klimroos (4+) en Klimroos (7+). Ouders en kind weten in 
welke basisgroep het kind is geplaatst en welke beroepskrachten op welke dagen aanwezig zijn. Dit 
blijkt uit: 
 Het ouderportaal; 
 Het gesprek met de beroepskracht. 

 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden waardoor de stabiliteit van de opvang voor kinderen wordt 

geborgd. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Observatie(s) 

 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Overzicht structureel aanwezige personen 
 Presentielijsten (week 6 en 7) 
 Personeelsrooster (week 6 en 7) 
 Pedagogisch werkplan 
 stagiaires 2018 2019 

 Diploma BBL student 
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Veiligheid en gezondheid 
 
 
Inleiding 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. 
 
Hiervoor moet de houder hebben vastgelegd wat de risico’s zijn met betrekking tot de veiligheid en 

gezondheid van kinderen en wat zij doet om deze zo klein mogelijk te houden. Ook moet de houder 
beschrijven hoe er wordt gehandeld als een risico toch in de praktijk gebeurt. Daarnaast gaat het 
om het risico op grensoverschrijdend gedrag. 
 
De houder zorgt ervoor dat medewerkers worden betrokken bij het maken van dit beleid en dat zij 
er mee werken. 

 
De houder zorgt ervoor dat er meldcode is waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder bevordert de kennis en het 

gebruik van de meldcode. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin de risico's van de 
opvanglocatie inzichtelijk zijn gemaakt voor beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 
De houder heeft de locatiespecifieke risico's in een risicoverslag vastgelegd. Het betreft een 
actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid waarbij aandacht is voor het vormen, implementeren, 

evalueren en actualiseren van het beleid. Dit is een continu proces. De beroepskrachten worden 
voldoende betrokken bij het evalueren en actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
Dit blijkt uit: 
 gesprek met de beroepskracht en assistent manager; 
 notulen teamvergadering op 16 januari 2019. 
 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De houder heeft een meldcode vastgesteld die voldoet aan de voorwaarden. 
 

De kennis over en het gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht wordt bevorderd, 
door dit onderwerp regelmatig terug te laten keren in het werkoverleg. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de meldcode. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Deege) 
 Observatie(s) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Veiligheidsverslag (Veiligheidsverslag BSO) 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Notulen teamoverleg (vergadering 16 januari) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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, 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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 

e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 

mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 art 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 art 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kideo Assen B.V. 

Website : http://www.kideo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000017219388 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kideo Assen B.V. 

Adres houder : Hereweg 77 
Postcode en plaats : 9725AC Groningen 
Website : www.kideo.nl 
KvK nummer : 04057033 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dennert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 
Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 26-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 20-03-2019 
Zienswijze houder : 28-03-2019 
Vaststelling inspectierapport : 08-04-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-04-2019 
 

 
 



 

13 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-02-2019 
Kideo Assen B.V. te Assen 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste Melissa, 
  
Bedankt voor het inspectierapport van Kideo Assen BV (BSO en KDV), Mr P.J. Troelstralaan 1B.  

Fijn om te lezen dat de inspectie goed is verlopen. Ten aanzien van het onderdeel inzet 
pedagogisch beleidsmedewerkers, blz. 7, geven wij onderstaand onze reactie. Wellicht willen jullie 
op basis hiervan de rapporten nog aanpassen, dan wel onze reactie als zienswijze opnemen. 
  
In het onderdeel inzet pedagogisch beleidsmedewerkers, blz 7, staat dat er nog niet op 
schriftelijke wijze is vastgelegd hoe het verplicht minimum aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet wordt verdeeld over de verschillende kindercentra. 

Wij hebben dit op het hoofdkantoor vastgelegd in onderstaand overzicht: 
  

Locatie: Aantal 

FTE: 

10 uur coaching per 

FTE: 

Uren per 

kinderdagverblijf: 

Totale coaching per 

locatie: 

Assen 8,41 84,1 100 184,1 

Drachten 7,22 72,2 50 122,2 

Groningen 19,03 190,3 100 290,3 

Totaal 34,66 346,6 250 596,6 

  
De uren zijn verdeeld over vier pedagogische coaches en één pedagogisch beleidsmedewerker. 
  
Daarnaast zijn alle medewerkers d.m.v. een brief op de hoogte gesteld van wat de pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach doet en worden de medewerkers op de hoogte gehouden van wat er 

wordt besproken tijdens de vergaderingen. 
  
Alvast bedankt voor je reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kideo Kinderdagverblijven 

Hereweg 75-77 
9725 AC Groningen 

 
 
 
 
 

 
 
 

 




