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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. 

 

Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek, dat werd gedaan op 11-02-2020, heeft de gemeente 

op 6 juli 2020 een waarschuwing opgesteld. Met deze waarschuwing is de houder in de gelegenheid 

gesteld om aantoonbaar alsnog te voldoen aan de wettelijke voorschriften. 

 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 08-10-20. 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 houder. 

Beschouwing 

Algemeen 

Kinderopvang De Speuldeel is een kleinschalige kinderopvang op een actief boerenbedrijf met twee 

opritten. De achterkant van de boerderij is verbouwd en daar zijn ruimten voor een 

kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gecreëerd. De houder is aangesloten bij de 

vereniging voor agrarische kinderopvang (VAK). 

 

Het KDV vangt, afhankelijk van de aanwezigheid van de BSO, maximaal 24 kinderen tegelijkertijd 

op in twee stamgroepen: 

 Kuikentjes:     een 0-4 groep voor maximaal 16 kinderen. 

 Stampertjes:  een 2-4 groep voor maximaal 8 peuters, opvang in de ruimte van de BSO. 

 

De Peuteropvang maakt gebruik van de BSO-ruimte boven.  

 

Het KDV beschikt verder over een eigen omheinde buitenspeelruimte, een gedeelde hal en een 

ruime speelschuur. 

 

Inspectiegeschiedenis 

01-12-2016 Jaarlijks onderzoek: tekortkomingen binnen Personeel en groepen, VOG stagiaires; 

07-12-2017 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden; 

10-07-2018 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden; 

19-03-2019 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden: 

11-02-2020 jaarlijks onderzoek: tekortkomingen binnen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en 

groepen' en 'Accommodatie' 

 

Bevindingen 

Op 8 oktober 2020 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden. Uit dit nader 

onderzoek blijkt dat alle overtredingen uit het jaarlijks onderzoek zijn hersteld. 
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Conclusie 

KDV de Speuldeel voldoet tijdens dit onderzoek aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

 

Inleiding 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Pedagogisch beleid 

De bevindingen in domein ’Pedagogisch klimaat’ 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. 

 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 11-02-2020 staat het 

volgende beschreven (citaat): 

In het werkplan staat niet beschreven waar de peuters, die een combinatie van peuteropvang en 

dagopvang afnemen, worden opgevangen als de BSO voorschools nog aanwezig is en er in de 

stamgroep van de Kuikentjes geen plek is. 

  

Uit de presentielijsten valt op de maken dat het voor komt dat er meer dan 16 kinderen in de 

leeftijd van 0-4 jaar tegelijk aanwezig zijn. Op dinsdagmorgen 4 februari staan er 18 kinderen op 

de presentielijst van de Kuikentjes. 

  

Uit het werkplan wordt niet duidelijk waar kinderen, die een combinatie van peuteropvang en 

dagopvang afnemen, worden opgevangen als ze vroeg aanwezig zijn. 

  

Tevens staat niet beschreven op welk moment de twee stamgroepen worden samengevoegd en 

wat dan de werkwijze is. 

  

Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van pedagogisch beleid. De 

werkwijze van de stamgroep staat niet concreet goed beschreven. 

 

Nader onderzoek 08-10-2020: 

In het aangepaste werkplan staat beschreven waar de peuters, die een combinatie van 

peuteropvang en dagopvang afnemen, worden opgevangen als de BSO voorschools nog aanwezig 

is en er in de stamgroep van de Kuikentjes geen plek is. Er wordt een combinatiegroep gevormd 

met de BSO. De werkwijze staat beschreven.  
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Uit de presentielijsten wordt nu duidelijk welke kinderen van de combinatie dagopvang en 

peuteropvang gebruik maken. Op de presentielijst staat genoteerd welke kinderen het betreft. Ze 

hebben een o bij hun naam staan.  

 

In het aangepaste beleidsplan staat beschreven wanneer de kinderen, die dag- en peuteropvang 

afnemen, weer terugkomen in de dagopvang groep.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden. 

 



7 van 11 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 08-10-2020 

KDV De Speuldeel te Witteveen 

 

Personeel en groepen 
 

 

Inleiding 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De bevindingen in domein ’Personeel en groepen’ 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. 

 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 11-02-2020 staat het 

volgende beschreven (citaat): 

Niet alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en beschikken op het moment van 

inspectie over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

 De partner van de houder en tevens achterwacht is niet met een geldige VOG in het PRK aan 

de houder gekoppeld; 

 De vader van de partner van de ouder en tevens achterwacht is niet met een geldige VOG in 

het PRK aan de houder gekoppeld; 

 De VOG van de coach van de houder is niet aan de houder gekoppeld in het PRK; 

 De vrijwilliger is niet met een geldige VOG in het personenregister aan de houder gekoppeld. 

  

Lopende het onderzoek zijn de 4 ontbrekende VOG's aangevraagd en/of gekoppeld aan de houder 

in het personenregister kinderopvang, de laatste op 09-03-2020. 

 

Conclusie: 

Er wordt op het moment van inspectie niet voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende 

verklaring omtrent het gedrag en personenregister. 

 

Nader onderzoek 08-10-2020: 

Lopende het onderzoek zijn de 4 ontbrekende VOG's al aangevraagd en/of gekoppeld aan de 

houder in het personenregister kinderopvang, de laatste op 09-03-2020. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 
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Accommodatie 
 

 

Inleiding 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De bevindingen in domein ’Accommodatie’ 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. 

 

In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek dat werd uitgevoerd op 11-02-2020 staat het 

volgende beschreven (citaat): 

Op de momenten waarop er meer dan 16 kinderen van 0-4 jaar aanwezig zijn beschikt de 

peutergroep Stampertjes niet over een eigen stamgroepruimte. 

  

Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarde, de stamgroep Stampertjes beschik niet altijd 

over een eigen stamgroepruimte.  

 

 

Nader onderzoek 08-10-2020: 

In het aangepaste beleidsplan staat beschreven welke ruimte de stamgroepruimte van de 

Stampertjes is: Eén van de ruimtes is volledig ingericht voor peuters. Deze ruimte wordt ook 

gebruikt voor de voorschoolse peuteropvang die dan gescheiden is van de tweede ruimte boven die 

voor de VSO wordt gebruikt. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet op dit moment aan de getoetste voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV De Speuldeel 

Website : http://www.despeuldeel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026402556 

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

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 : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. Dix 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Midden-Drenthe 

Adres : Postbus 24 

Postcode en plaats : 9410 AA BEILEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar : 13-10-2020 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 13-10-2020 

 

 

 

 

 

 


