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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. 

Op verzoek van de gemeente Zwolle is er een nader onderzoek uitgevoerd bij peuteropvang 

Bachlaan 20 in Zwolle. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 15 november 2021 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd, waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. De 

gemeente Zwolle heeft op 23 december 2021 een aanwijzing naar de houder gestuurd. 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf peuteropvang Bachlaan 20 en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over kinderdagverblijf peuteropvang Bachlaan 20 

De locatie is onderdeel van de overkoepelende organisatie Doomijn die meerdere 

kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland.  

Het kindercentrum ligt in de wijk Holtenbroek te Zwolle en is gevestigd in een multifunctioneel 

wijkcentrum. 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat kindercentrum Peuteropvang Bachlaan 20 

geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 13-04-2017 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang; 

• 16-10-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de 

pedagogische praktijk en voorschoolse educatie; 

• 22-01-2019 nader onderzoek: de eerder geconstateerde tekortkomingen (16-10-2018) zijn 

hersteld; 

• 18-03-2019 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang; 

• 21-11-2019 incidenteel onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

kinderopvang; 

• 10-02-2020 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen (mede door herstelaanbod 

t.a.v. het plaatsen van het inspectierapport op de website) aan de Wet kinderopvang; 

• 15-11-2021 jaarlijks onderzoek: er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot 

ouderrecht, het plaatsen van het inspectierapport op de website. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

In het jaarlijks onderzoek van 15 november 2021 werd er binnen het domein Ouderrecht niet 

volledig voldaan aan de eisen. Met dit nader onderzoek is de voorwaarde opnieuw beoordeeld. De 

houder heeft de overtreding hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarde.  

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen beschreven en toegelicht. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen

Ouderrecht 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

Jaarlijks onderzoek (15-11-2021) 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 15 november 2021 heeft de toezichthouder het volgende 

geconstateerd: 

Tijdens de inspectie van vorig jaar, 10 februari 2020, was het volgende aan de hand: 

Bij de voorbereidingen van en tijdens dit jaarlijkse onderzoek zag de toezichthouder de rapporten 

van de laatste twee inspecties van 2019 niet op de site van Doomijn peuteropvang Bachlaan 20 

staan. 

Bovenstaande heeft de toezichthouder, de dag na inspectie, telefonisch besproken met de manager 

van deze locatie. Zij erkende dit. 

De toezichthouder heeft de manager herstelaanbod aangeboden. Het herstelaanbod is 

geaccepteerd door de manager en het volgende is afgesproken: 

• uiterlijk 18 februari 2020 heeft de manager ervoor gezorgd dat de twee ontbrekende 

inspectierapporten op de website van deze locatie geplaatst zijn. 

Op 12 februari 2020 heeft de toezichthouder de website van Peuteropvang Bachlaan 20 bezocht. 

Zoals afgesproken zijn de ontbrekende twee rapporten uit 2019 op de website geplaatst. 

Bij de voorbereidingen van en tijdens het jaarlijkse onderzoek van 15 november 2021 zag de 

toezichthouder dat wederom het rapport van de inspectie, nu uit 2020, niet op de site van Doomijn 

peuteropvang Bachlaan 20 staat. 

Aangezien het hier om een recidive gaat, heeft de toezichthouder geen herstelaanbod aangeboden 

maar adviseert de toezichthouder de gemeente te handhaven.  
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Nader onderzoek (03-01-2022) 

De toezichthouder heeft op 3 januari 2022 de website van peuteropvang Bachlaan 20 bezocht en 

daar was het inspectierapport uit 2020 terug te vinden. Bovendien was ook het inspectierapport uit 

2021 al keurig op de website geplaatst. 

De tekortkoming is hiermee hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarde.  

Gebruikte bronnen 

• Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Doomijn Peuteropvang Bachlaan 20

Website : http://www.doomijn.nl

Vestigingsnummer KvK : 000019235054

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 IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : G. Evenhuis

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwolle

Adres : Postbus 10007
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Postcode en plaats : 8000 GA ZWOLLE

Planning 

Datum inspectie : 03-01-2022

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 03-01-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-01-2022

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-01-2022

Openbaar maken inspectierapport : 18-01-2022


