
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderopvang De Jagershof B.V. (KDV) 
Diamantstoep 4 
9403SP Assen 

Registratienummer 329248121 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Drenthe 
In opdracht van gemeente:  Assen 

Datum inspectie:    23-01-2020 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 11-03-2020 

 



 

2 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-01-2020 

Kinderopvang De Jagershof B.V. te Assen 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2 

HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3 

ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 6 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 9 

OUDERRECHT .................................................................................................................... 12 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS .................................................................... 13 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ......................................................................................................... 13 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 14 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 16 

OUDERRECHT .................................................................................................................... 17 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 18 

OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 18 

GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 18 

GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 18 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 18 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 18 

PLANNING ........................................................................................................................ 18 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 19 



 

3 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-01-2020 

Kinderopvang De Jagershof B.V. te Assen 

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 toetsing aan nieuwe wetgeving en onderdelen 
waaraan in de voorgaande jaren niet werd voldaan. 
 

Beschouwing 
Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) De Jagershof heeft vier stamgroepen. 
Er zijn twee babygroepen en twee peutergroepen. 
Het KDV biedt flexibele kinderopvang en heeft ruime openingstijden. 
Ook wordt er buitenschoolse opvang (BSO) geboden, dit wordt in een apart rapport beschreven. 
 

Inspectiegeschiedenis: 

2016 jaarlijks onderzoek. Overleg en overreding toegepast op de klachtenprocedure, waarna werd 
voldaan aan de eisen. 
 
2017 Jaarlijks onderzoek. Overleg en overreding toegepast op het pedagogisch beleid, waarna 
werd voldaan aan de eisen. 
 
2018 

Jaarlijks onderzoek. Overleg en overreding toegepast op aanpassen van het pedagogisch beleid, 
m.b.t. mentorschap. Overtredingen geconstateerd op het domein Veiligheid en gezondheid 
(personeelslid zonder EHBO diploma). Tijdens het nader onderzoek werd voldaan aan de eisen.  
 
2019 Jaarlijks onderzoek. Herstelaanbod toegepast op domein pedagogisch klimaat en domein 
veiligheid en gezondheid. Na herstelaanbod werd voldaan aan de eisen. 
 

Bevindingen 
Op 23 januari 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Om dit onderzoek te kunnen 

uitvoeren is een bezoek gebracht aan de locatie. Op de locatie is gesproken met de aanwezige 
beroepskrachten en de houder. De beroepskrachten en de houder namen de tijd om de 
toezichthouder te woord te staan. 
     

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de locatie ten aanzien van de domeinen pedagogisch 
klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht niet voldoet niet aan de 
geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting beschreven onder de betreffende 
domeinen. 
 
De locatie voldoet ten tijde van het onderzoek niet aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet 

Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 
 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie. In 
het beleidsplan van De Jagershof is de locatiespecifieke werkwijze van het kinderdagverblijf 
beschreven. 
 

Op de locatie wordt niet conform het pedagogisch beleidsplan gehandeld. Dit blijkt uit de 
observatie en uit de gesprekken met de beroepskrachten. 
 
In het pedagogisch beleidsplan staan onderwerpen beschreven zoals; werkwijze van Emmi Pikkler 
en ik-boodschappen. Het werken vanuit een ik-boodschap kwam tijdens de pedagogische 
observatie niet naar voren. Met de beroepskrachten is besproken dat dit punt, tijdens het jaarlijks 
onderzoek van 2019, ook al is aangegeven. 

De beroepskrachten gaven aan dat ze papieren mee naar huis hebben gekregen en daarover 

gesproken hebben met elkaar. Uitgangspunt is: uitgaan van wat het kind zelf kan. Uit het jaarlijks 
onderzoek is gebleken dat er niet altijd wordt uitgegaan van wat het kind zelf kan. Zo worden de 
boterhammen voor de kinderen gesmeerd en maken de beroepskrachten de handen en het gezicht 
schoon van de kinderen na het eten. 
De beroepskrachten hebben ook een toets gemaakt over het pedagogisch beleidsplan en er daarna 
over gesproken: 'wat gaat goed, wat kan beter' 

 
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven onder punt 6.4: 
Soms zijn er geleide activiteiten zoals het spelen met hamertje tik of een echt bordspel. Er is ook 
voldoende ruimte voor het ongeleide spelen, zoals bijvoorbeeld het spelen in de poppenhoek of in 
de bouw hoek. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is bij de beroepskrachten en bij de houder aangegeven dat er geen 

duidelijke speelhoekjes op de groepen zijn. De houder gaf aan dat de beroepskrachten dat niet 
overzichtelijk vinden. 
 
In het pedagogisch beleidsplan staat tevens: 
De inrichting van kinderopvang De Jagershof sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en 

de ruimtes zijn veilig en schoon. De kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen. 
In de diverse ruimtes moet onderhoud plaatsvinden. De houder heeft aangegeven dat er in februari 

een weekend gepland is voor een opknapbeurt van de diverse ruimtes. Er hangen snoeren los, er is 
behang afgescheurd, laklaag van keukenkastje in de verschoonruimte van de babygroep is los of 
eraf. 
Er is een ballenbak in een van de peuterruimtes. De houder gaf aan dat de bak wekelijks wordt 
schoongemaakt, de beroepskrachten gaven aan dat de bak nog niet vaak was schoongemaakt, dat 
het nog op het schoonmaaklijstje moet. 
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In het pedagogisch beleidsplan staat niet op een concrete wijze beschreven hoe ouders op de 
hoogte worden gebracht wie de mentor is van hun kinderen. De beroepskrachten vertellen dat de 

ouders een inlogode hebben van het systeem waar de Jagershof mee werkt. Daar kunnen de 
ouders de informatie terugvinden. Dit staat echter niet beschreven. 
 

Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c 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) 

 

Pedagogische praktijk 

Tijdens het inspectie bezoek 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. 
 
Peutergroepen: 
De peutergroepen zijn samen, ze eten gezamenlijk een boterham. Er een 4 kinderen aan een 
kleine tafel, er zit een stagiaire bij. De rest zit aan een grote tafel. De beroepskracht vraagt of een 
kind nog iets wil eten. Dat wil hij niet, hij zit vol. Een ander kind wil nog wel wat, dat mag. Ze mag 
kiezen wat ze wil. 

 
Op de peutergroepen wordt gewerkt met het thema: dit ben ik. Het is een thema uit het VVE-
programma Uk en Puk. Op de groep hangen knutselwerkjes zoals, spiegeltjes en het gezicht van 
Puk. De beroepskracht vertelt dat er allerlei spelletjes worden gedaan zoals in een kring zitten, met 
een spiegel in de hand om te kijken hoe je eruit ziet als je boos kijkt of als je lacht. Of om te kijken 
hoe je eruit ziet, je lichaamsdelen benoemen. 

 

Een kind gaat van tafel en pakt een bal onder de tafel vandaan. De beroepskracht vraagt of het 
kind de bal wil terug leggen in de ballenbak. Dat wil hij wel. 'Goed zo!' 
 
De kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht. Ook mogen er kinderen op een stretcher 
om te rusten. De kinderen die niet gaan slapen of rusten mogen naar de andere groepsruimte om 
te spelen. Ze gaan met de trein spelen. 

 
Babygroep: 
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Twee beroepskrachten geven kinderen de fles op de bank. De stagiaire speelt met een kind in de 
grondbox. Andere baby’s kruipen rond door de groepsruimte. De beroepskracht legt uit dat ze 

bewust kiezen voor weinig speelgoed op de grond. De kinderen ontdekken zelf wat ze met het 
speelgoed kunnen doen. Het speelgoed wordt wel afgewisseld, zodat de kinderen steeds andere 
speeltjes hebben. 

Terwijl de beroepskracht een kind de fles geeft, heeft ze ook aandacht voor de andere kinderen die 
nog wakker zijn. Ze praat met de kinderen en er is ruimte voor grapjes. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de houder op 23 januari 2020) 
 Interview (gesprek met de aanwezige beroepskrachten op 23 januari 2020) 
 Observatie(s) (tijdens het bezoek aan de locatie op 23 januari 2020) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2019) 
 

Personeel en groepen 
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
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.   
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek, is van de volgende personen beoordeeld of ze zijn gekoppeld in 
het PRK: 
 
- alle medewerkers,  
- 9 stagiaires 
 
De houder geeft in een mail van 29 januari 2020 aan dat er twee stagiaires nog geen VOG hebben 

en nog niet gekoppeld zijn in het personenregister. Uit de controle op 17 februari 2020 in het 
personenregister blijkt dat dit nog steeds niet het geval is. Er is contact gezocht met de houder 
over deze twee stagiaires. Eén stagiaire is inmiddels gestopt, de andere stagiaire is op 20 januari 
begonnen. 
 
Conclusie 

Niet alle stagiaires beschikken over een VOG en zijn gekoppeld in het personenregister, voor 
aanvang werkzaamheden. 
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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 
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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 een kindercentrum 

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) 

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 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de diploma's van 11 medewerkers beoordeeld. 
 
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma. 
 
De houder is in 2019 gestart met een EVC-traject voor pedagogisch coach. Deze heeft ze niet 
afgerond. In maart start de houder, samen met een van de medewerkers een opleiding bij 

Timpaan voor pedagogisch coach. 
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. 
    
Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarde over de inzet van beroepskrachten met een 
passende beroepskwalificatie. 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

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

Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

stagiaires 

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 3 en 4 beoordeeld. 
Met behulp van 1ratio.nl is gecontroleerd of er in de hiervoor genoemde weken voldoende 
beroepskrachten op de groepen staan. 
 
Uit de steekproef is gebleken dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal 

aanwezige kinderen. 
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Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden omtrent de beroepskracht kind ratio. 
 
NB: dit item is naar aanleiding van de zienswijze en de aanvullende toegestuurde documenten 

aangepast.  
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder geeft aan zelf de coaching van de beroepskrachten te verzorgen. Er is ook een 

berekening gemaakt. Uit navraag bij de beroepskrachten blijkt ook dat zij met elkaar gesproken 
hebben over het pedagogisch beleid en een toets hebben gemaakt over de pedagogische 
basisdoelen  
Echter is de houder niet gekwalificeerd als pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
De houder werkt af en toe op de groepen en heeft daarom zelf ook coaching nodig. Dit heeft ze 
niet ontvangen. 

 

De houder heeft schriftelijk vastgelegd waaruit de coaching bestaat en hoeveel uren er aan worden 
besteed. Echter is onduidelijk of dit ook inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. 
 
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers.  
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 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 
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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt ten tijde van het onderzoek plaats in stamgroepen. Dit blijkt ook uit de 

gecontroleerde presentielijsten. 
 
Ouders en kind weten in welke stamgroep het kind is geplaatst en welke beroepskrachten op welke 
dagen aanwezig zijn. 
Dit blijkt uit: 
 gesprek met de beroepskracht  
 roosters 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden van de vaste beroepskrachten per kind, waarbij rekening 

gehouden wordt met de leeftijd van de kinderen. 
Een kind mag gedurende de week gebruik maken van ten hoogste twee verschillende 
stamgroepruimtes. Uit de gecontroleerde presentielijsten van week 3 en 4 blijkt dat hieraan wordt 
voldaan. 
 

De maximale groepsgrootte van de groep Minimollen wordt op dinsdag 14 januari overschreden. 
Dit blijkt uit de toegestuurde presentielijsten. Van 11.00 - 11.30 bestaat de groep uit 18 kinderen, 
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van 11.30-13.00 bestaat de groep uit 19 kinderen en van 13.00 - 13.30 bestaat de groep uit 18 
kinderen.  

 
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden waardoor de stabiliteit van de opvang voor kinderen 

wordt geborgd. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de houder op 23 januari 2020) 
 Interview (gesprek met de aanwezige beroepskrachten op 23 januari 2020) 
 Observatie(s) (tijdens het bezoek aan de locatie op 23 januari 2020) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Website 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2019) 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 

Veiligheid en gezondheid 
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 
 
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 
 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin de risico's van de 
opvanglocatie inzichtelijk zijn gemaakt. 
 
De houder draagt er zorg voor dat er in het beleid schriftelijk wordt vastgelegd welke risico's de 

opvang van kinderen met zich meebrengt. Er is onderscheid gemaakt tussen de grote en de kleine 
risico’s. De wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s staat beschreven in het 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
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De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat er maatregelen zijn genomen. Er 
staat beschreven: 

Voor een totaaloverzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar bijlage [4] 
Bijlage 4 is echter een beschrijving van de klachtenprocedure. 
 

De houder maakt gebruik van de Quickscan om risico's in kaart te brengen. Deze komen niet 
overeen met de praktijk. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 
- De risico's met betrekking tot de trap zijn allemaal uitgesloten of klein omdat jonge kinderen 
geen gebruik maken van de trap. Echter zitten er twee peutergroepen op de bovenverdieping en 
maken gebruik van de trap De groepen bestaan uit twee tot vier-jarigen. 
De beroepskrachten benoemen de trap ook als een groot risico, als het traphekje niet dicht zit. 

 
- In het veiligheidsbeleid staat bij grote risico's: 
* Verstikking 
Genomen maatregelen zijn: 
    Zorgen dat er geen loshangende koorden aanwezig of bereikbaar zijn. Dit met name in de 
slaapkamers, deze zijn allen verwijderd. Zorgen dat kinderen niet in bezit kunnen komen van 

plastic zakken of soortgelijke spullen   

                                                         
In de slaapkamer op de babygroep hangt een snoer los door de slaapkamer, half door de spijlen 
van een bedje als een lus, met de stekker in het stopcontact. De beroepskrachten gaven aan dat 
het bedje een evacuatiebedje is en dat het nauwelijks gebruikt wordt. En als er een kind in ligt te 
slapen, dan is het een heel kleine baby die toch niks doet. 
In de gang, waar de kinderen hun jassen aan doen om naar buiten te gaan hangt ook een snoer 

los, vanuit een lamp naar een stopcontact. Dit hangt ook in een lus. 
 
- Bij de risico's uit de Quickscan staat het volgende beschreven: 
Kind komt in contact met elektriciteit 
Risico: Klein 
De stopcontacten in de slaapkamer bevinden zich op zo’n hoogte dat de kinderen er niet bij kunnen 
en bovendien zitten er beschermers in 

 
Het loshangende snoer in de slaapkamer in de babygroep komt uit in een stopcontact naast het 
bedje. Door de spijlen heen kan een kind erbij. 
 

- risico Quickscan: 
Risico: Klein 

Al het speelgoed en materiaal wordt voor gebruik gecontroleerd en indien nodig gemaakt of 
vervangen 
Het aanwezige speelgoed/speeltoestellen voldoen bovendien aan de eisen. 
 
De houder kon niet aangeven of het speeltoestel buiten gekeurd was. Onduidelijk is dat het 
speeltoestel aan de eisen voldoet. 
 

- risico Quickscan 
Kind komt via washandje waarmee handen of monden van meerdere kinderen ‘gewassen’ worden 
in contact met ziektekiemen 
Risico: Klein 
Ieder kind gebruikt een eigen washandje en die gaat na gebruik in de was 
 
Er is geobserveerd op de groep, tijdens en na een broodmaaltijd. Er werd na het eten een emmer 

op tafel gezet. Twee beroepskrachten hadden een washandje en maakten daar de handen en de 
monden schoon van de kinderen. De voorkant van het washandje werd voor een kind gebruikt en 

de achterkant voor een tweede kind. Vervolgens werd het washandje in de emmer uitgespoeld en 
werden de volgende twee kinderen 'schoongemaakt'. Een van de beroepskrachten werd afgeleid 
door een van de kinderen, waarna een kind met dezelfde kant van het washandje werd 
schoongemaakt als het vorige kind. 

 
- risico Quickscan 
Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen 
Risico: Klein 
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Speelgoed wordt schoongemaakt volgens het schoonmaakrooster (Bijlage 2) 
 

Er is een ballenbak. Volgens de houder wordt deze elke week schoongemaakt. Volgens de 
beroepskrachten is de ballenbak nog niet schoongemaakt en staat het ook niet in het 
schoonmaakrooster. 

 
Bij de beschreven maatregelen ontbreken de termijnen waarbinnen de maatregelen genomen 
worden. 
 
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. 
 
Ten tijde van de inspectie is er een volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen. De houder is voornemens om op alle dagen iemand in te roosteren 
die gekwalificeerd is. Dit blijkt ook uit de gecontroleerde roosters. 
 

Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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 4 lid 2 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 brengt, 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de houder op 23 januari 2020) 
 Interview (gesprek met de aanwezige beroepskrachten op 23 januari 2020) 
 Observatie(s) (tijdens het bezoek aan de locatie op 23 januari 2020) 
 EHBO certificaten 

 Website 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (januari 2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2019) 
 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 
 

Ouderrecht 
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   
  

 

Informatie 

Op de website van de Jagershof zijn de inspectierapporten van 2018 geplaatst. Het 
inspectierapport van 2019 ontbreekt. 
 

Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

 Website 
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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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
 

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

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 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 een kindercentrum 
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) 
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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 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 en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

Beroepskrachten beschikken over een 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 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt 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; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 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 

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 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

16 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-01-2020 

Kinderopvang De Jagershof B.V. te Assen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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 4 lid 2 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 brengt, 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 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 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 4 lid 3 onder d en 4 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 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 : 70 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Jagershof B.V. 
Adres houder : Asserweg 16 
Postcode en plaats : 9414TB Hooghalen 
KvK nummer : 68467613 

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 :  A.M. Buigholt 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 
Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 17-02-2020 
Zienswijze houder : 06-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 11-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 13-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Ook bij dit rapport toch mijn zienswijze ondanks de vermelding in het rapport 
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  
 
Uit het jaarlijks onderzoek is gebleken dat er niet altijd wordt uitgegaan van wat het 
kind zelf kan. Zo worden de boterhammen voor de kinderen gesmeerd en maken de 
beroepskrachten de handen en het gezicht schoon van de kinderen na het eten.  
Dit punt is besproken in het teamoverleg en de pedagogisch medewerkers gaven aan dat dat die 
dag dus niet gebeurde. Normaal gesproken smeren de kinderen het ererste broodje zelf en men 

gaat dat nu weer consequent doen. Er zal op worden toegezien door houder door steekproefgewijs 
een bezoek wordt gebracht onder de eet momenten . 
Tevens het wassen van de handen en toeten wordt weer consequent over gelaten aan de kinderen 
em krijgen ze een eigen washandje. Houder zal dit ook steekprof gewijs checken 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek is bij de beroepskrachten en bij de houder aangegeven 

dat er geen duidelijke speelhoekjes op de groepen zijn. De houder gaf aan dat de 
beroepskrachten dat niet overzichtelijk vinden.  
Hoeken zijn inmiddels weer gerealiseerd  
In de diverse ruimtes moet onderhoud plaatsvinden. De houder heeft aangegeven dat er 
in februari een weekend gepland is voor een opknapbeurt van de diverse ruimtes. Er 
hangen snoeren los, er is behang afgescheurd, laklaag van keukenkastje in de 
verschoonruimte van de babygroep is los of eraf. 

Dit is inmiddels gebeurd  zie veiligheidplan.  
Ik citeer: 
Bijlage 5 

Totaaloverzicht te nemen maatregelen 2019/2020 

Wat moet er gebeuren Wanneer 

gebeuren 
Gedaan Niet gedaan 

Loshangende snoeren wegwerken met kabelgoten 15/16 februari Ja  

Kapotte stopcontactdozen vervangen 15/16 februari Ja  

Trapneuzen vervangen 15/16 februari Ja  

Klimrek weghalen 15/16 februari Ja  

Lekkende kraan BSO 15/16 februari Ja  

Hallen leeghalen 15/16 februari Ja  

Zolders opruimen 15/16 februari Ja  

Kapotte behang herstellen 15/16 februari Ja  

Grote schoonmaak 15/16 februari Ja  

Keukenkastdeurtjes herstellen 15/16 februari Ja  

Speelgoed uitzoeken en kapotte weggooien 15/16 februari Ja  

Speelgoedschuur opruimen, speelgoed controleren en 

kapotte weggooien 
15/16 februari Ja  

Kapotte buitenlampen vervangen 15/16 februari Ja  

Deuren weer sluitend maken 15/16 februari Ja  

Opnieuw inventarisatie uitvoeren Medio 2020  Planning juli 

2020 

    

    

 
Er is een ballenbak in een van de peuterruimtes. De houder gaf aan dat de bak wekelijks 
wordt schoongemaakt, de beroepskrachten gaven aan dat de bak nog niet vaak was 

schoongemaakt, dat het nog op het schoonmaaklijstje moet.  
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Zowel houder als medewerker hebben aangegeven dat hij wekelijks schoongemaakt wordt. 
Medewerkster heeft wel aangeven dat hij nog op schoonmaakrooster moet. Dit is inmiddels 

gebeurt. 
 
In het pedagogisch beleidsplan staat niet op een concrete wijze beschreven hoe ouders op de 
hoogte worden gebracht wie de mentor is van hun kinderen. De beroepskrachten 
vertellen dat de ouders een inlogode hebben van het systeem waar de Jagershof mee 
werkt. Daar kunnen de ouders de informatie terugvinden. Dit staat echter niet 

beschreven  
Dit stond al in het pedagogisch beleidsplan ik citeer 
Vanaf januari 2018 wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. Op het kinderdagverblijf 
gebeurde dit al en vanaf januari 2018 gebeurt dit ook op de buitenschoolse opvang. De naam van 
de mentor van uw kind kunt u vinden in Niolite. 
 
Niet alle stagiaires beschikken over een VOG en zijn gekoppeld in het personenregister, 

voor aanvang werkzaamheden.Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
Deze is inmiddels aangevraagd en zal worden gekoppeld als de aanvraag binnen is. 
 
De houder is in 2019 gestart met een EVC-traject voor pedagogisch coach. Deze heeft ze 

niet afgerond. In maart start de houder, samen met een van de medewerkers een 
opleiding bij Timpaan voor pedagogisch coach. 
 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.  
 
De maximale groepsgrootte van de groep Minimollen wordt op dinsdag 14 januari 
overschreden. Dit blijkt uit de toegestuurde presentielijsten. Van 11.00 - 11.30 bestaat 

de groep uit 18 kinderen, van 11.30-13.00 bestaat de groep uit 19 kinderen en van 13.00 
- 13.30 bestaat de groep uit 18 kinderen.  
Zoals door houder vermeld in het gesprek zouden op de toegezonden lijsten niet alles te zien zijn. 
Omdat deze lijsten niet meer gebruikt worden maar de tablet staan hierin dus niet vermeld wie er 
ziek of afwezig zijn. 
Deze dag klopte het ratio wel bij de Peuters ( ziek staat voor ziek of afwezig) 
zei schermafbeelding 

 

Groep Jagertjes: 
dinsdag- middag 14 

januari 2020 

0 jaar - 8 kinderen 2 

jaar - 1 kind 

2 beroepskrachten 3 beroepskrachten 

Groep Jagertjes: 
woensdag- middag 

15 januari 2020 

0 jaar - 5 kinderen 1 
jaar - 2 kinderen 2 jaar 

- 1 kind 

na 14.00 uur 2 

beroepskrachten 

na 14.00 uur 3 

beroepskrachten 

 
Voor de Dinsdag staan er op de planning 3 personeelsleden zoals te zien is op bovenstaande 
schermafbeelding  

 
Deze woensdag  was op de planning te zien dat zowel Tanja als Melek op het kantoor staan. 
Afspraak is dat in dit geval er dus een van twee naar de groep gaat. Deze dag is Tanja gaan 
bijspringen op de Jagertjes 
 
NB van de toeizchthouder: inmiddels is dit aangepast in het rapport.  
 

In de slaapkamer op de babygroep hangt een snoer los door de slaapkamer, half door de 
spijlen van een bedje als een lus, met de stekker in het stopcontact. De beroepskrachten 
gaven aan dat het bedje een evacuatiebedje is en dat het nauwelijks gebruikt wordt. En 
als er een kind in ligt te slapen, dan is het een heel kleine baby die toch niks doet.In de 
gang, waar de kinderen hun jassen aan doen om naar buiten te gaan hangt ook een 
snoer los, vanuit een lamp naar een stopcontact. Dit hangt ook in een lus.  

Inmiddels alles opgelost zie veiligheidsplan 
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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.  
Dit staat wel beschreven in het veiligheidsplan  
Ik citeer  
 
9                         Communicatie en afstemming intern en extern 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 
bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe 
medewerker/stagiaires op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. 
Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 
 

Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een 
vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
  

Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie 

op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze 
zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, 
wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen     
 
Op de website van de Jagershof zijn de inspectierapporten van 2018 geplaatst. Het 
inspectierapport van 2019 ontbreekt.  

 
Klopt mijn fout, zal als de nieuwe definitief is deze uploaden naar de website. Sowieso is hij de 
vinden op de LRK site. 
 
Hoop dat je hier wat mee kan. 
 
Groetjes Tanja  

 

 

 

 
 
 
 
 

 


