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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. 

Het nader onderzoek bestaat uit contact met de locatieverantwoordelijke en een onderzoek van 

documenten.  

 

Beschouwing 

Op 27 oktober 2020 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij kinderdagverblijf (KDV) 

Doomijn KDV Nieuwstraat, te Alteveer. Tijdens dit onderzoek is een overtreding geconstateerd 

binnen het domein Pedagogisch klimaat, onderdeel VE. 

 

Naar aanleiding van overtredingen tijdens het jaarlijkse onderzoek heeft de gemeente op  

22 december 2020 een aanwijzingsbesluit opgesteld. In vervolg daarop heeft de toezichthouder in 

opdracht van de gemeente een nader onderzoek uitgevoerd. Uit dit nader onderzoek is gebleken 

dat de overtreding uit het jaarlijks onderzoek is hersteld.  

 

De locatie voldoet ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet 

Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat' 

opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. 

Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 

 

Voorschoolse educatie 

In het inspectierapport d.d.  27-10-2020 is onder andere het volgende opgenomen:  

"De peuteropvang is drie dagdelen per week geopend van 8:15 tot 12:15 uur. Dit betekent dat er 

12 uur per week voorschoolse educatie wordt geboden. Om een aanbod van 960 uur in anderhalf 

jaar tijd te bereiken zou de houder een extra dagdeel, of 16 uur per week moeten aanbieden.  

 

De houder vertelt dat de locatie wel open gaat als er een doelgroepkind wordt aangemeld voor het 

vierde dagdeel, of als de ouders van de bestaande doelgroepkinderen extra opvang willen 

afnemen. Echter zou het aanbod van 960 uur in anderhalf jaar tijd daadwerkelijke openingstijden 

moeten betreffen en zou dit moeten gelden voor alle kinderen, ook voor de niet doelgroepkinderen. 

Artikel 2.1. Van het Besluit kwaliteit voorschoolse educatie stelt namelijk dat voorschoolse educatie 

zodanig moet worden ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in 

anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. Er is sprake van een 

gesubsidieerde VE locatie, de houder zal daarom onafhankelijk van de aanwezigheid van 

doelgroepkinderen dit aanbod moeten hebben.  

 

Omdat de houder momenteel niet meer dan 12 uur per week aan voorschoolse educatie aanbiedt 

wordt er niet voldaan aan de voorwaarden". 

 

Nader onderzoek 16-03-2021  

De locatiemanager geeft aan dat er voor is gekozen om een vierde dagdeel in de week open te 

gaan. De locatie is nu gedurende 40/41 weken per jaar en vier dagdelen per week geopend van 

8:15 tot 12:15. Hiermee is het aanbod voorschoolse educatie zodanig ingericht dat een kind vanaf 

de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. 

 

Het pedagogisch werkplan van de locatie is aangepast en toegestuurd aan de toezichthouder. 

Eveneens blijkt uit de toegestuurde flyer en de aangepaste website van Doomijn dat de locatie  

16 uur per week voorschoolse educatie aanbiedt. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Informatiemateriaal voor ouders (Flyer Peuteropvang de Wolden) 

 Website (https://www.doomijn.nl/locaties/peuterspeelzaal-nieuwstraat-17) 

 Pedagogisch werkplan (versie januari 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Doomijn KDV Nieuwstraat 

Website : http://www.doomijn.nl 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : St. Doomijn Kinderopvang Noord 

Adres houder : Postbus 1064 

Postcode en plaats : 8001 BB ZWOLLE 

Website : www.doomijn.nl 

KvK nummer : 59356154 

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. Dennert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : De Wolden 

Adres : Postbus 20 

Postcode en plaats : 7920 AA ZUIDWOLDE DR 
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Planning 

Datum inspectie : 15-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 17-03-2021 

 

 

 

 

 

 


