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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Assen naar aanleiding van een signaal en 

heeft plaatsgevonden op 23 februari 2023. 

Tijdens het onderzoek zijn de wettelijke eisen met betrekking tot het beschrijven van, en zorg 

dragen voor een uitvoering van het vierogenbeleid en of de houder de kennis en het gebruik van 

de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voldoende bevordert. 

Het onderzoek beoogt een beoordeling van hoe de houder de processen met betrekking tot deze 

onderwerpen heeft ingericht. 

  

Tijdens het onderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met een beroepskracht, de 

locatiemanager en de houder. 

De medewerkers van het kindercentrum zijn open en nemen de tijd om de toezichthouder te woord 

te staan. 

Opgevraagde documenten worden door de houder volgens afspraak toegestuurd aan de 

toezichthouder. 

  

Conclusie 

Kideo Assen (KDV) voldoet aan de getoetste wettelijke eisen uit de Wet kinderopvang en 

aanverwante wet- en regelgeving. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk Veiligheid en Gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 vierogen beleid 

 bekendheid met / bevorderen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder dient er voor te zorgen dat de opvang zo wordt ingericht dat een beroepskracht of 

stagiair de werkzaamheden alleen kan verrichten terwijl deze gezien of gehoord wordt door een 

andere volwassene. 

  

De houder heeft een beleid Veiligheid en Gezondheid opgesteld, maar heeft ervoor gekozen om het 

vierogenbeleid te beschrijven in het pedagogisch beleidsplan. 

Uit dit pedagogisch beleidsplan beschrijft de houder ten aanzien van het vierogenbeleid dat ervoor 

zorg wordt gedragen dat er ten alle tijden gedurende de openingstijden van het kindcentrum een 

andere volwassene mee kan kijken of luisteren op de groep. 

Dit kan zijn ouders die kinderen komen halen of brengen, collega's van andere groepen die 

langskomen voor overleg of medewerkers op het kantoor of van de technische dienst. 

  

Uit de door de houder overlegde personeelsroosters blijkt dat met uitzondering van woensdag er 

altijd twee beroepskrachten op de groep staan. 

Uit het interview met een van de beroepskrachten blijkt dat het beleid overeenkomt met de 

praktijk: 

  

Bij aanvang van de opvang worden kinderen of op de centraal in het pand gelegen 2+ groep 

gebracht of rechtstreeks op de eigen groep. Dit hangt af van het moment van brengen en of er aan 

het begin van de dag (als er nog geen kinderen zijn) andere werkzaamheden gedaan 

moeten/kunnen worden.  

In de eigen groepsruimte is de beroepskracht alleen met de kinderen tot om 8 uur de tweede 

beroepskracht op de groep komt. In de tussentijd worden de kinderen door ouders op de groep 

gebracht.  

De door de houder overlegde personeelsroosters en de kindlijsten bevestigen dit.  

Bij de groepen beneden (babygroep, 1+ en 2+) komen zeer regelmatig beroepskrachten bij elkaar 

op de groep, bij de 3+ groep (grenzend aan de boven gelegen BSO, kantoor en eetkeuken) komen 

zowel beroepskrachten als andere collega's regelmatig onaangekondigd in de groepsruimte. 

  

Verder wordt in het vierogenbeleid aangegeven dat er indien nodig gebruik gemaakt wordt van 

cameratoezicht of babyfoons. De houder geeft aan dat dit nu niet het geval is, dit steeds opnieuw 

gewogen als zich veranderingen voordoen, bijvoorbeeld veranderd gebruik van de groepsruimten. 

  

Op het moment dat het inspectiebezoek plaatsvond liep een medewerker van de technische dienst 

de 3+ groep op en kwam een collega van beneden om even te overleggen. 

  

Conclusie:  

Uit zowel het interview met de beroepskracht, het gesprek met de houder en de observatie tijdens 

het bezoek blijkt dat de houder voldoet aan de eisen met betrekking tot de invulling van het 

vierogenbeleid. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder beschikt over de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Tijdens het onderzoek is gekeken in hoeverre de houder de kennis ten aanzien van het gebruik van 

de meldcode bevordert. 

Dit is gedaan aan de hand van een interview met een van de beroepskrachten en een gesprek met 

de houder. 

  

Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat deze op de hoogte is van de meldcode en kan de 

verschillende stappen hierin benoemen. 

  

Uit het gesprek met de houder blijkt dat tot voor kort verantwoordelijke medewerkers onvoldoende 

op de hoogte waren van het onderdeel meld-, overleg- en aangifteplicht, maar dat dit op het 

moment van dit onderzoek wel bekend is. 

Bij het eerstvolgend jaarlijks onderzoek wordt beoordeeld op welke wijze de houder heeft geborgd 

dat dit onderwerp bij medewerkers bekend blijft. 

  

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot de Meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Gesprek beroepskracht(en) 

 Observatie(s) 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch werkplan ((beschrijving vierogenbeleid)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 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 : 58 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kideo Assen B.V. 

Adres houder : Hereweg 77 

Postcode en plaats : 9725 AC 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 : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  M Oranje 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400 RA ASSEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2023 

Zienswijze houder : 02-03-2023 
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Vaststelling inspectierapport : 03-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 03-03-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder ia akkoord met de inhoud van het rapport. 

 

 

 

 

 

 

 


