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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
  
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het laatste onderzoek (15-12-2016) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente heeft de toezichthouder kinderopvang een nader 

onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
Tijdens het laatste reguliere onderzoek is geconstateerd dat van één van de stagiaires geen VOG 
kon worden overlegd, en van een van de oproepkrachten geen diploma. De houder heeft deze na 
vaststelling van het rapport alsnog nagestuurd. 
  
Tijdens dit nader onderzoek is steekproefsgewijs beoordeeld of de VOG's en diploma's van de 

medewerkers voldoen aan de gestelde eisen. 

 
Zoals blijkt uit de toelichting in het rapport voldoet BSO De Speuldeel aan de tijdens deze inspectie 
beoordeelde wettelijke eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein is steekproef genomen van de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG's) en 
diploma's van de medewerkers en stagiaires. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Naar aanleiding van de bevindingen in het laatste inspectierapport heeft de houder de ontbrekende 
VOG en diploma's nagestuurd. 

  

Tijdens dit nader onderzoek is een steekproefsgewijs onderzoek uitgevoerd naar de documenten 
van de beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers. 
Gekeken is naar de aanwezigheid van VOG's, en of deze aan de wettelijke eisen voldoen. 
  
Alle gecontroleerde VOG's voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens het onderzoek is gekeken naar het diploma van een aantal beroepskrachten. 
Alle tijdens dit onderzoek beoordeelde diploma's voldeden aan de wettelijke eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Speuldeel 

Website : http://www.despeuldeel.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Aaltina Zwaantina Scheper - Dolfing 
KvK nummer : 56908075 

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 :  S. van  Nimwegen 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Midden-Drenthe 
Adres : Postbus 24 
Postcode en plaats : 9410AA BEILEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-08-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-08-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-08-2017 

 
 
 
 
 
 

 

 


