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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 09-03-2021, heeft de gemeente op 24-06-2021 

een aanwijzingsbesluit en een besluit last onder dwangsom opgesteld.  

 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 23-08-2021 door middel van een 

bezoek aan de locatie en op 20-09-2021 door middel van een documentenonderzoek. 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 houder.  

 

Beschouwing 

Op 09-03-2021 heeft GGD Drenthe een jaarlijks onderzoek gedaan bij KDV De Jagershof in Assen.  

 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd in het domein Pedagogisch 

klimaat/Personeel en groepen/Ouderrecht:  

• Pedagogisch beleid: 

             - er wordt niet gehandeld volgens het pedagogisch beleid 

             - er is geen concrete beschrijving van de tijden waarop minder beroepskrachten worden 

ingezet 

             - er is geen concrete beschrijving van de inzet van BBL-ers 

• Personeel en groepen: 

             - medewerkers/stagiaires zijn niet gekoppeld voor aanvang werkzaamheden 

             - pedagogisch beleidsmedewerker beschikt niet over een passende beroepskwalificatie 

             - de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is niet voldoende 

 

• Ouderrecht: 

            - de ouders worden niet concreet geïnformeerd over de tijden waarop minder 

beroepskrachten worden ingezet 

 

Uit dit nader onderzoek blijkt dat alle overtredingen uit het jaarlijks onderzoek zijn hersteld.  

 

KDV de Jagershof 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 

Pedagogisch klimaat 

 

De bevindingen in domein ‘Pedagogisch klimaat’  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.  

Pedagogisch beleid 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 09-03-2021 is het 

volgende beschreven:  

 

Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat er niet wordt gehandeld volgens het pedagogisch beleidsplan. 

Dit blijkt het volgende;  

Wennen: In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven: De eventuele overgang 

naar een andere groep binnen de opvang gaat in samenspraak met ouders. Zo kunnen kinderen op 

een rustige manier wennen aan de nieuwe situatie. Ook bij een dergelijke overgang gaan kinderen 

doorgaans twee keer een dagdeel meedraaien op de nieuwe groep Uit de roosters blijkt dat een 

kind van de Ienies (1,5 - 2 jaar) ook een dag (5 maart) wordt opgevangen op de Uiltjes (2-3 jaar) 

en een dag (12 maart) op de Mini Mollen (3-4 jaar). De houder geeft aan dat het kind bijna twee is 

en gaat wennen bij de peuters. Echter het kind is daar een dag en niet zoals beschreven een 

dagdeel. Daarnaast moet een kind dat kan wennen altijd terug kunnen naar de eigen groep op het 

moment dat hij of zij dat wil. Op vrijdag 5 maart is niet mogelijk vanwege de beroepskracht-kind-

ratio.  

 

Personenregister Kinderopvang  

In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven: Iedereen die woont of werkt op een 

plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister 

Kinderopvang. Dit geldt dus voor al onze medewerkers, gastouders (en hun volwassen 

huisgenoten), vrijwilligers en stagiaires. Inschrijven kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG). Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare 

feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Uit de controle is gebleken 

dat niet iedereen gekoppeld is in het personenregister (voor verdere toelichting zie voorwaarde 

3.3.1)  

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat geen 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. In het pedagogisch beleidsplan staat hierover beschreven:  

Het is toegestaan voor maximaal 3 uur per dag af te wijken van de BKR. Er worden dan minder 

pedagogisch medewerkers ingezet. Op KDV de Jagershof kan de afwijkingsregel worden ingezet 

voor alle groepen:  

• In de ochtend tussen 6:00 en 8:00 uur   

• Gedurende de middagpauze tussen 13:00 en 14:00 uur  

• Aan het eind van de middag tussen 17:00 en 19:00 uur  

Dit is meer dan 3 uur. Het geeft geen concrete beschrijving Op de locatie worden 3 BBL-ers 

ingezet.  
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In het pedagogisch beleidsplan wordt niets beschreven over de inzet van BBL-ers. De inzet van 

stagiaires en vrijwilligers wordt wel beschreven.  

 

Nader onderzoek 23-08-2021 en 20-09-2021 (last onder dwangsom):  

Er is een bezoek gebracht aan de locatie en gesproken met de plaatsvervangend locatiemanager. 

Er is besloten om de groepsindeling anders te doen. Er is een babygroep (0-1), een dreumesgroep 

(1-2), een peutergroep (2-3) en een peutergroep (3-4). 

Dit geeft meer rust en overzicht op de groepen en in de planning. 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. In het plan staat beschreven dat kinderen 

soms een hele dag wennen als ze toe zijn aan een andere uitdaging. Dit gebeurt dan in overleg 

met de ouders.  

 

Nader onderzoek 23-08-2021 en 20-09-2021 (last onder dwangsom):  

Tijdens het bezoek aan de locatie is er gesproken over de nieuwe stagiaires. De plaatsvervangend 

locatiemanager heeft aangegeven dat is afgesproken dat er geen stagiaires meer beginnen voordat 

ze gekoppeld zijn. Uit controle in het personenregister blijkt dat de nieuwe stagiaires gekoppeld 

zijn voor aanvang werkzaamheden. Er zijn geen nieuwe werknemers gestart bij de Jagershof.  

 

Nader onderzoek 23-08-2021 en 20-09-2021 (aanwijzing):  

Op de website is het aangepaste pedagogisch beleidsplan geplaatst. Hierin staat concreet 

beschreven dat er een afwijking is tussen 8.00 - 9.00 uur en 17.00 en 18.00 en tijdens de 

middagpauze (13.00 - 14.00 uur) 

 

Nader onderzoek 23-08-2021 en 20-09-2021 (last onder dwangsom):  

In het aangepaste beleid is ook een stuk opgenomen met een concrete beschrijving over de inzet 

van BBL-ers.  

 

Conclusie:  

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Website 

• Plaatsingsoverzicht 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan (Factsheet) 
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Personeel en groepen 

 

De bevindingen in domein ‘Personeel en groepen’  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.  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het rapport van het jaarlijks onderzoek van 09-03-2021 staat het volgende beschreven: 

 

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

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

controle is gebleken dat drie van de vier stagiaires niet gekoppeld zijn en dat één nieuwe 

medewerker niet gekoppeld is. 

 

Conclusie: Hiermee wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

In het rapport van het nader onderzoek van 12-07-2021 staat het volgende beschreven: 

 

Uit de namen van het personeelsrooster bleek een medewerker niet traceerbaar in het 

personenregister. Er is bij de houder een BSN-nummer opgevraagd, deze heeft de houder dezelfde 

dag toegestuurd met daarbij de opmerking: 'Mijn fout stond nog in de koppelaanvraag maar is nu 

gekoppeld' Een arbeidscontract is opgevraagd, de betreffende medewerker is sinds 1 april 2021 in 

dienst gekomen bij de Jagershof en is zonder koppeling ingezet voor de werkzaamheden. Dit is ook 

terug te zien op de personeelsrooster van week 26 en 27. 

 

Conclusie: Omdat een medewerker niet is gekoppeld voor aanvang werkzaamheden wordt 

wederom niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Nader onderzoek 20-09-2021 (last onder dwangsom) 

Tijdens het bezoek aan de locatie is er gesproken over de nieuwe stagiaires. De plaatsvervangend 

locatiemanager heeft aangegeven dat is afgesproken dat er geen stagiaires meer beginnen voordat 

ze gekoppeld zijn. Uit controle in het personenregister blijkt dat de nieuwe stagiaires gekoppeld 

zijn voor aanvang werkzaamheden. Er zijn geen nieuwe werknemers gestart bij de Jagershof. Alle 

medewerkers zijn gekoppeld in het personenregister. 

 

Conclusie: 

Er wordt op dit moment voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

Opleidingseisen 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 09-03-2021 is het 

volgende beschreven:  

 

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. De gecontroleerde 

medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie.  

Ook het diploma's van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is beoordeeld. De houder heeft de 

opleiding tot coach gevolgd en voldoet aan de eisen. De houder staat echter zelf ook op de groep, 

maar wordt niet gecoacht. Er is een beroepskracht onlangs gestart met de opleiding, zij zal de 
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houder gaan coachen. Dit betekent dat de beroepskracht, tijdens het jaarlijks onderzoek, nog niet 

voldeed aan de opleidingseisen voor pedagogische coach.  

Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

 

Nader onderzoek 23-08-2021 en 20-09-2021 (last onder dwangsom):  

Uit het nader onderzoek blijkt dat de houder zelf niet meer op de groep staat. De houder stond 

vooral in de weekenden en in de avonden op de groep.  Uit de toegestuurde roosters van week 36 

en 37 blijkt ook dat de houder niet meer op de groep staat.  

 

Conclusie:  

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden.  

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 09-03-2021 is het 

volgende beschreven:  

 

De houder heeft inzichtelijk gemaakt hoeveel uren coaching de beroepskrachten hebben ontvangen 

en hoeveel uren er aan beleidsontwikkeling zijn besteed in 2020. Omdat de houder zelf ook op de 

groep staat, moet zij ook gecoacht worden. Dit is echter niet gebeurd. In het rapport van het nader 

onderzoek (2020) staat beschreven: De overtreding is opgelost.  

De houder heeft de opleiding tot pedagogisch coach afgerond en heeft dit aangetoond met haar 

diploma. De beroepskracht die ook was gestart met de opleiding en die de houder zou gaan 

coachen is gestopt. De houder heeft aangegeven dat ze zich ervan bewust is dat zij niet op de 

groep mag werken als zij niet gecoacht wordt. Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de houder 

aangegeven dat zij in het weekend en in de avonden op de groep staat. Dit blijkt ook uit de 

roosters.  

Conclusie: Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker.  

 

Nader onderzoek 23-08-2021 en 20-09-2021 (last onder dwangsom):  

Uit het nader onderzoek blijkt dat de houder zelf niet meer op de groep staat. De houder stond 

vooral in de weekenden en in de avonden op de groep. Uit de toegestuurde roosters van week 36 

en 37 blijkt ook dat de houder niet meer op de groep staat.  

 

Conclusie:  

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Ouderrecht 

 

De bevindingen in domein ‘Ouderrecht’ 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.  

Informatie 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 09-03-2021 is het 

volgende beschreven:  

 

De houder informeert de ouders op de volgende manier over het beleid:  

• Via de website;  

• Tijdens de intake;  

Het meest recente inspectierapport is op de website gezet. Informatie over het afwijken van het 

beroepskracht-kind-ratio is te vinden in het pedagogisch beleid welke ook op de website staat.  

Echter is deze informatie onjuist omdat de afwijking meer dan 3 uur beschrijft. De tijden waarop 

niet wordt afgeweken van het beroepskracht-kind-ratio wordt niet beschreven  

 

 Conclusie: De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor het informeren van ouders. 

 

Nader onderzoek 20-09-2021 (aanwijzing):    

Op de website is het aangepaste pedagogisch beleidsplan geplaatst. Hierin staat concreet 

beschreven dat er een afwijking is tussen 8.00 - 9.00 uur en 17.00 en 18.00 en tijdens de 

middagpauze (13.00 - 14.00 uur). Hiermee worden ouders op een juiste manier geïnformeerd. 

 

Conclusie:  

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, 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 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

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 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
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schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang De Jagershof B.V. 

Website : http://www.dejagershof.com 

Vestigingsnummer KvK : 000002909030 

Aantal kindplaatsen : 70 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang De Jagershof B.V. 

Adres houder : Asserweg 16 

Postcode en plaats : 9414 TB Hooghalen 

KvK nummer : 68467613 

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 : 31-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 27-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 28-09-2021 

 

 

 

 

 

 


