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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 beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat werd gedaan op 23-1-2020, heeft de gemeente op 28-05-

2020 een aanwijzingsbesluit opgesteld. 

 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 26-08-2020. Tijdens dit nader 

onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het jaarlijkse onderzoek niet aan werd voldaan 

opnieuw beoordeeld.  

 

Aan 1 voorwaarde werd nog niet voldaan, waarop de gemeente op 26-10-2020 opnieuw een 

aanwijzing heeft opgesteld. 

 

De toezichthouder heeft  een nader onderzoek uitgevoerd op 15-12-2020. Tijdens dit nader 

onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het jaarlijkse onderzoek en het nader onderzoek niet 

aan werd voldaan opnieuw beoordeeld.  

Het nader onderzoek bestaat uit een onderzoek van documenten en mailcontact met de houder. 

 

Beschouwing 

Op 23-1-2020 heeft GGD Drenthe een jaarlijks onderzoek gedaan bij BSO De Jagershof in Assen. 

 

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

'Pedagogisch Klimaat': 

Pedagogisch beleid; 

In het pedagogisch beleidsplan staat niet op een concrete wijze beschreven wat de werkwijze is 

van de dagindeling. Het wenbeleid, hoe ouders en de kinderen op de hoogte worden gebracht wie 

de mentor is van de kinderen en de drie-uursregeling staan niet voldoende beschreven. 

 

‘Personeel en groepen’ :  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang:  

Niet alle stagiaires beschikken over een VOG en zijn gekoppeld in het personenregister, voor 

aanvang werkzaamheden. 

Opleidingseisen: De houder heeft geen passende opleiding voor pedagogisch 

coach/beleidsmedewerker. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers: 

De houder is niet gekwalificeerd als pedagogisch beleidsmedewerker en heeft zelf geen coaching 

ontvangen. De inzet aantal uren coaching is niet inzichtelijk voor de beroepskrachten en ouders. 

 

'Veiligheid en Gezondheid': 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

De te nemen maatregelen wordt staan niet voldoende omschreven en de termijnen waarbinnen de 

maatregelen genomen worden ontbreken. 

De beschrijving van de risico's komen niet overeen met de praktijk. 

 



 

4 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 15-12-2020 

Kinderopvang De Jagershof B.V. te Assen 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat niet op een concrete wijze beschreven hoe de 

houder van het 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. 

 

'Ouderrecht': 

Informatie;  

Het inspectierapport van 2019 ontbreekt. 

 

Uit het nader onderzoek van 26-08-2020 blijkt dat bijna alle overtredingen uit het jaarlijks 

onderzoek zijn hersteld. 

De enige overtreding die niet is hersteld, is de opleiding tot pedagogisch beleidsmedewerker.  

   

Bevindingen huidige inspectie; 

De Jagershof 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 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Opleidingseisen 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 23-1-2020 is het 

volgende beschreven: 

 

De houder kan geen aanstellingsbewijs overleggen, dat ze voor 1-1-2019 werkzaam was in de 

functie als pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker. Dit geldt ook voor de medewerker 

die in maart de opleiding van Timpaan gaat volgen. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarde 

voor een passende opleiding. 

   

Nader onderzoek 26-8-2020: 

De overtreding kan niet opgelost worden dat de houder voor 1-1-2019 werkzaam was in de functie 

als pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker. De houder heeft echter wel een bewijs 

laten zien dat zij en een collega in 2020 zijn gestart met een opleiding.  

Deze opleiding staat op de lijst met goedgekeurde branche-erkende scholingsaanbod. 

De houder heeft aangegeven dat ze in November 2020 klaar zijn met de opleiding. 

 

Nader onderzoek 15-12-2020: 

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 gecoached wordt. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet tijdens het nader onderzoek aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Opleidingseisen 

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; 9a lid 3 Regeling Wet 

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 : 64 

 

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 :  J Ottens 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400 RA ASSEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 15-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-12-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2020 

 

 

 

 

 

 


