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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. 
Naar aanleiding van een wijzigingsverzoek, heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek 
uitgevoerd. 

 

Beschouwing 
Algemeen 
Pure Kids heeft een buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie aan de Reest 2 in Assen. In het 
pand is ook een kinderdagverblijf (KDV) gevestigd. Sinds het vertrek van Icare uit het pand heeft 

Pure Kids de beschikking over het gehele pand en buitenterrein. 
 
Pure Kids heeft drie BSO-groepen. Daarnaast is er nog één kinderdagverblijf groep. Er is een 
basisgroep van vier tot zeven jarigen, een basisgroep van zeven tot negen jarigen en een 
basisgroep van negen tot en met twaalf jarigen. 

 

De groepen hebben de beschikking over drie groepsruimten, die op leeftijd passend zijn ingericht. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Op 29 augustus 2017 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Hierna is toestemming 
gegeven voor registratie in het LRKP. 
Op 21 november 2017 heeft een onderzoek na aanvangsdatum registratie plaatsgevonden. Hierbij 
is de praktijk niet beoordeeld omdat er geen kinderdagverblijfkinderen aanwezig waren. 

Op 5 april 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn 
overtredingen gevonden op domeinen pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en 
gezondheid en ouderrecht. 
Op 30 augustus 2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is 
geconstateerd dat de overtredingen op domein personeel en groepen nog niet was opgelost. 
Op 29 oktober 2018 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met een 
wijzigingsverzoek. De wijziging is doorgevoerd. 

Op 30 oktober 2018 heeft een tweede nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is 
geconstateerd dat de overtredingen zijn opgelost. 

Op 15 januari 2019 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met een 
wijzigingsverzoek. De wijziging is doorgevoerd. 
Op 6 mei 2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn 
overtredingen gevonden op domeinen pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en 

gezondheid en ouderrecht. 
Op 18 juli 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is geconstateerd 
dat aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan en de overtredingen zijn opgelost. 
Op 5 september 2019 heeft een tweede nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is 
geconstateerd dat aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan en dat de overtredingen zijn 
opgelost. 
 

Bevindingen recente inspectie 
Op 12 juni 2019 is een aanvraag voor een wijziging van het aantal kindplaatsen binnengekomen bij 
de GGD. Hierna is, op 5 september 2019, een bezoek gebracht aan de locatie en gesproken met de 
beroepskrachten. Uit de observatie van de locatie en de grootte van de verschillende 
groepsruimten en buitenspeelruimte is gebleken dat de uitbreiding van 22 naar 36 kindplaatsen 
doorgezet kan worden. 

 

De locatie voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang (WKO) die nodig zijn, om de uitbreiding 
door te laten gaan. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
 



 

4 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 05-09-2019 
Pure-Kids te Assen 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen met betrekking tot het actueel houden van gegevens in 
het landelijk register. Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of de houder onverwijld wijzigingen 
heeft doorgegeven aan de gemeente, om het actualiseren van het landelijk register mogelijk te 
maken. 
  

 

Wijzigingen 

De houder heeft de gemeente geïnformeerd over het wijzigen van het aantal kindplaatsen van de 

BSO. Het aantal kindplaatsen wordt gewijzigd van 22 naar 36 kindplaatsen. Hiervoor is een 
wijzigingsformulier opgestuurd naar de gemeente op 12 juni 2019. 
 
In verband met het handhavingstraject, waar Pure Kids nog in zat, in besloten om toestemming te 

geven voor de uitbreiding, als aan alle voorwaarden werd voldaan. Pure Kids voldoet inmiddels aan 
de voorwaarden, de uitbreiding kan worden doorgevoerd. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Aanvraag Exploitatie 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 

Pedagogisch klimaat 
Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de 
relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan dient o.a. de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven te staan. 
 
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op aanwezigheid en inhoud. 

Tijdens een volgend jaarlijks onderzoek wordt beoordeeld of de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan overeenkomt met de praktijk.  
  
 

Pedagogisch beleid 

Er is een pedagogisch beleidsplan van BSO Pure Kids waarin, het binnen de organisatie geldende, 

beleid staat. Het plan is onlangs herzien. Tijdens het volgend jaarlijks onderzoek zal beoordeeld 
worden of de inhoud overeenkomt met de praktijk. 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
Inleiding 

Tijdens de inspectie is gekeken of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft gemaakt, 
waarin de risico's van de opvanglocatie inzichtelijk worden gemaakt. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder draagt er zorg voor dat in het beleid schriftelijk wordt vastgelegd welke risico's de 
opvang van kinderen met zich meebrengt. De uitvoering van het plan van aanpak, alsmede de 

wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s is beoordeeld. 
 
Het betreft een actueel beleid waarbij aandacht is voor het vormen, implementeren, evalueren en 
actualiseren van het beleid. Dit is een continu proces. 
De houder beschikt over protocollen/werkinstructies welke de (juiste) uitvoering van de risico-
inventarisaties en/of plan van aanpak borgen. 
 

Door de houder zijn ongevallenregistratieformulieren opgesteld waarop de beroepskrachten bij 

(bijna-)ongevallen per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich 
heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen zullen registreren. 
 
De houder heeft een achterwachtregeling  ingesteld. 
 

Het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen staat omschreven. 
 
Er is altijd één volwassene aanwezig, die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 

Accommodatie 
Inleiding 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting. 
Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de veiligheid, toegankelijkheid en inrichting van 
de ruimten. 

  
 

Eisen aan ruimtes 

Op 5 september is een bezoek gebracht aan de locatie. De nieuwe groepsruimtes en indeling van 
het pand is bekeken en beoordeeld. 
 
In verband met het vertrek van Icare uit het pand, heeft Pure Kids de volledige beschikking over 

het hele pand. Ze maken alleen gebruik van de begane grond.  
 
Er is een herschikking geweest van de BSO-groepen. De twee groepen zijn nu onderverdeeld in 
drie leeftijdsgroepen, vier tot zeven jaar, zeven tot negen jaar en negen tot twaalf jaar. De drie 
groepen zijn niet groter dan twaalf kinderen en hebben alle drie een eigen groepsruimte. Daarnaast 
is er nog een grote keuken, een chillruimte en een atelier.  

 
Er is een aangrenzende buitenspeelruimte, die onlangs is vergroot. Het moet nog passend worden 
ingericht, hiervan is een moodbord gezien. De buitenspeelruimte is al wel volledig omheind.  
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Conclusie: 
Er is voldoende speeloppervlak, binnen en buiten, voor de opvang van 36 kinderen. 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (gesprek met de aanwezige beroepskracht op de locatie op 5-9-2019) 
 Observatie(s) (rondgang over de locatie, langs de diverse groepsruimtes) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
 Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Pure-Kids 
Website : http://www.pure-kids.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000015365522 
Aantal kindplaatsen : 22 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Pure-Kids 
Adres houder : Reest 2 
Postcode en plaats : 9406HH Assen 
KvK nummer : 71752404 

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 : 05-09-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 09-09-2019 
Zienswijze houder : 10-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 11-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport. 

 
 
 

 
 
 
 


