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Op 8 februari 2022 heeft de toezichthouder (de GGD) een jaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij KDV Kornalijn, Emmastraat 43 te Meppel. Hierbij is onderzocht of
de KDV Kornalijn voldoet aan de voorschriften die de Wet kinderopvang (Wko) en
onderliggende regelgeving stellen.

Inspectierapport
De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in het inspectierapport van
23 maart 2022. Uit dit inspectierapport blijkt dat het kinderdagverblijf niet
voldoet aan meerdere beoordeelde voorschriften van de Wko en onderliggende
regelgeving. De GGD adviseert de gemeente om te handhaven.

Overtredingen
BSO Kornalijn voldoet niet aan de volgende voorschriften:

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)

Voorschoolse Educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden
beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe
het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag
dat het tweeeneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur
voorschoolse educatie kan ontvangen. (art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1
onder Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder van een kindercentrunn waar voorschoolse educatie wordt aangeboden
beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een
pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de
kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. (art 1.50b Wet
kinderopvang; art 4a lid 1 onder h Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het
feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste een
beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen. (art 1.50b en 1.60c lid 1
Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau
3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. (art 1.50b en 1.60c
lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden, stelt jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een
opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de
kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden
onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het
opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de
evaluatie zo nodig bij. (art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Besluit: Aanwijzing
Het college geeft u de aanwijzing am bovenstaande overtredingen van de
hierboven genoemde voorschriften te beeindigen. U moet ook verdere
overtreding of herhaling voorkomen. Het college heeft deze bevoegdheid op
grond van artikel 1.65 Wko.

Wat moet u doen
U moet de hierboven genoemde overtredingen binnen de gestelde
hersteltermijnen van 2 maanden in orde hebben. Deze termijn gaat in vanaf de
dag na dagtekening van deze brief.

Zienswijze
U hebt volgens het inspectierapport, gebruik gemaakt van de mogelijkheid am
tijdig een zienswijze in te dienen. U geeft aan dat met betrekking tot de
tekortkoming in het pedagogisch beleid dat er een verschil tussen het moment
van de bevindingen (8.2.22) en het moment van aanleveren van het beleidsplan
zit. Tussen deze 2 momenten is er een wijziging van groepen geweest, die
verwerkt is in het werkplan. Hierdoor verschilt het destijds actuele en
toegestuurde beleidsplan met het eerdere moment van inspectie. Op dit moment
is het beleidsplan conform de uitvoerende praktijk. U geeft aan dat het VVE-
opleidingsplan moet worden bijgewerkt naar de situatie van 2022.



Wegens wisselingen van scholingsmedewerker en pedagogische coaches is dit
vertraagd van het laatste kwartaal van 2021 naar het eerste kwartaal van 2022.
U geeft aan dat dit voor 1 april 2022 in orde zal zijn. U geeft aan dat andere
documentatie dan op orde en beschikbaar is. Met betrekking tot de diploma's van
het personeel op de groepen geeft u aan dat inmiddels de diploma
verantwoording m.b.t. het VVE-certificaat geactualiseerd en beschikbaar zijn. Ook
geeft u aan de roosterwijziging door te voeren, zodat de groepen voldoen aan de
eisen m.b.t. gediplomeerde VVE-medewerkers. Voor de beroepskrachten die nog
moeten voldoen aan de taaltoets zijn er in de coronaperiode verschillende data
gepland die vervolgens niet door konden gaan. U geeft aan dat de examens
inmiddels opnieuw zijn ingepland en dat u er vanuit gaat dit ook vanaf 1 april
2022 in orde zal zijn.

Reactie op uw zienswijze
Uw zienswijze geeft mij aanleiding om te veronderstellen dat u de geconstateerde
tekortkomingen inmiddels beeindigd heeft door het beleid, de uitvoering en de
planning op de gecontroleerde locatie aan te passen. Er is daarmee nu geen
reden om bestuursdwang toe te passen en het kan dus blijven bij een aanwijzing.

Inspectie
De GGD komt binnenkort een (onaangekondigd) nader onderzoek uitvoeren om
te controleren of bovenstaande maatregelen die in de aanwijzing genoemd zijn
heeft opgevolgd.

Consequenties niet opvolgen aanwijzing
Hiervoor hebben wij u erop gewezen, dat u voorschriften van de Wet
kinderopvang en onderliggende regelgeving niet hebt nageleefd en een
aanwijzing gegeven om de omschreven overtredingen te beeindigen. Mocht
blijken dat u niet binnen de geboden hersteltermijnen de voorgeschreven
maatregelen hebt getroffen, dan zullen wij de volgende stap zetten in het
hersteltraject en u een last onder dwangsom opleggen. Dit is een besluit waarin
wij nogmaals aangeven binnen welke termijnen u uitvoering moet geven aan de
herstelmaatregelen. Echter dan is de niet tijdige uitvoering gekoppeld aan een te
betalen dwangsom.

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit? Stuurt u dan binnen zes weken na de
datum van deze brief uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Meppel
College van burgemeester en wethouders
Pos bus 501
7940 AM MEPPEL

Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens
opneemt:

• uw naam en adres;
• de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;
• een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit.



Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt. Vergeet u niet het
bezwaarschrift te ondertekenen?

Voorlopige voorziening
U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als u

een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een

bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige

voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland,

Afdeling bestuursrecht,

Pos bus 150,

9700 AD Groningen

Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening

kosten in rekening brengt.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met mevr. M. van
der Velde, kinderopvang@meppeLn1 of via het telefoonnummer 14 0522.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

T.J. Klontje
Teammanager Sociaal Domein

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.


