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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Tijdens dit incidentele onderzoek is beoordeeld of KDV O&Ki in aanmerking kan komen voor het 
bieden van VVE activiteiten.  

De houder heeft tijdig de gevraagde documenten toegezonden. 
Deze zijn door de toezichthouder beoordeeld. 
Zie toelichting verder in het rapport. 
 
De locatie kan als VVE locatie worden geregistreerd. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 
  
Binnen dit domein is beoordeeld of de houder redelijkerwijs kan voldoen aan de voorwaarden 
omtrent het bieden van VVE activiteiten. 

  
  
 
Voorschoolse educatie 
 
Een aantal voorwaarden zijn nu nog niet beoordeeld, dit zal gebeuren tijdens het jaarlijks 
onderzoek. 

Het gaat om de voorwaarden omtrent het aanbeiden van het aantal dagdelen en uren VVE 
activiteiten. 
Ook de inzet van beroepskrachten kan tijdens het jaarlijks onderzoek worden beoordeeld. 
De overige voorwaarden zijn als voldoende beoordeeld. 
Deze voorwaarde worden overigens tijdens het jaarlijks onderzoek opnieuw in de beoordeling 
meegenomen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan (nov.2016) 
  VVE-certificaten 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 

EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 

module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 

De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : O&Ki Kindercentrum 

Website : http://www.oenki.nl 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Daphne Joyce Oldenziel-de Vrieze 

KvK nummer : 52707695 
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 :  G. Plantenga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Aa en Hunze 
Adres : Postbus 93 
Postcode en plaats : 9460AB GIETEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 20-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 


