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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat werd gedaan op 24 november 2021, heeft de gemeente op 02-

12-2021 een aanwijzingsbesluit opgesteld. 

 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 09-02-2022. Tijdens dit nader 

onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het jaarlijkse onderzoek niet aan werd voldaan 

opnieuw beoordeeld. 

 

Het nader onderzoek bestaat uit een bezoek aan de locatie, een onderzoek van documenten en 

contact met de locatieverantwoordelijke. 

 

Beschouwing 

Algemeen  

Doomijn Peuterspeelzaal Dijkhuizen is een locatie van Stichting Doomijn. 

In deze peutergroep worden maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar tegelijkertijd 

opgevangen. 

De peuteropvang is, samen met de BSO en het KDV, gevestigd in één pand. 

De peuteropvang werkt veel samen met het KDV en de BSO. Zo worden bijvoorbeeld de thema's, 

van de methode Piramide, op elkaar afgestemd. De locatie is gevestigd in het pand waarin ook 

basisschool de Dissel is gevestigd. 

De locatie werkt daarnaast samen met basisschool de Wezeboom en de Arendsvleugel. De 

buitenspeelruimte is aangrenzend aan de groepsruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis 

2018 - jaarlijks onderzoek: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden 

2018 - incidenteel onderzoek: opname in het LRK als ve-locatie 

2019 - jaarlijks onderzoek: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden 

2020 - heeft er in verband met de coronacrisis geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

2021 - onderzoek voor registratie in verband met een houderwijziging, er wordt voldaan aan de 

getoetste voorwaarden 

2022 - jaarlijks onderzoek: overtreding op het domein Pedagogisch Klimaat 

 

Bevindingen nader onderzoek 

Op 9 februari 2022 heeft er opnieuw een onderzoek plaatsgevonden. 

De toezichthouder heeft op de opvang ter plekke gekeken of er werd voldaan aan de inzet van 

voldoende gekwalificeerde beroepskrachten en indirect of daarmee aan het BKR wordt voldaan. 

De aanwezige beroepskrachten waren op de hoogte van het eerdere jaarlijks onderzoek en konden 

de gemaakte afspraken duidelijk verwoorden. 
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Na het locatiebezoek zijn documenten opgevraagd bij de locatieverantwoordelijke. De documenten 

zijn binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder gestuurd. Voor een toelichting wordt 

verwezen naar het betreffende domein. 

 

Conclusie 

Doomijn Peuterspeelzaal Dijkhuizen voldoet ten tijde van het onderzoek aan de getoetste 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 
 

De bevindingen van het jaarlijks onderzoek zijn tijdens dit onderzoek opnieuw beoordeeld. 

  

Per item worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt een 

beoordeling van de nieuwe informatie die is verzameld tijdens het nader onderzoek. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Doomijn Peuterspeelzaal Dijkhuizen 

Website : http://www.doomijn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038428369 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 : Stichting Doomijn 

Adres houder : Postbus 1064 

Postcode en plaats : 8001 BB Zwolle 

Website : www.doomijn.nl 

KvK nummer : 05027189 

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 : De Wolden 

Adres : Postbus 20 
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Postcode en plaats : 7920 AA ZUIDWOLDE DR 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 09-03-2022 

 

 

 

 

 

 


