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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een voorinspectie uitgevoerd bij kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang 
Emmen. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op dit kinderdagverblijf van toepassing 

zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst dienen te worden, onderzocht. Tijdens dit 
onderzoek zijn documenten op aanwezigheid beoordeeld, de inhoudelijke beoordeling vindt plaats 
tijdens de eerstvolgende inspectie. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen is een particuliere kinderopvang en heeft de intentie 
om met ingang van januari 2017 een peutergroep te starten in de Vrije School in Emmen. De 
peutergroep zal op de woensdagmiddag en vrijdagochtend open zijn. 

Vrije Kinderopvang Emmen heeft een ruime binnen- en buitenspeelruimte. 

Vrije Kinderopvang Emmen werkt vanuit de antroposofie. 
  
De houder heeft alle documenten die van toepassing zijn bij een aanvraag tot registratie 
opgestuurd. 
  

Er wordt een positief advies afgegeven voor de registratie van Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang 
Emmen met 16 kindplaatsen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
In het rapport staat op pagina 11 aangegeven dat de houder niet is aangesloten bij de 
geschillencommissie. Dit is echter wel het geval. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 

De opvang bij kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen zal bedrijfsmatig plaats vinden. 
Gedurende de opvang zal verzorging en opvoeding worden geboden en een bijdrage worden 
geleverd aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen een vestiging van de houder. Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen 
is de eerste vestiging van de houder die van start zal gaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 

 
Bij het onderdeel pedagogisch klimaat is getoetst of de houder heeft een pedagogisch beleidsplan 
heeft waarin de kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.  
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding 

 
Bij het onderdeel personeel en groepen is getoetst of de houder bij het indienen van de aanvraag 
tot exploitatie aan het college van B&W  een verklaring omtrent het gedrag heeft overgelegd die op 
dat moment niet ouder was dan twee maanden. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is afgegeven op 11-10-2016 en voldoet aan de 
voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

 
Bij het onderdeel veiligheid en gezondheid is getoetst of de houder een risico inventarisatie 
veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft in oktober 2016 een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 
Deze is steekproefsgewijs getoetst. Bij de inspectie na registratie zal de risico inventarisatie geheel 
getoetst worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Observaties 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding 

 
Bij het onderdeel accommodatie en inrichting zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. 
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind, 
  
 
Binnenruimte 

 
De stamgroepsruimte van kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen is 63,92 m2 en groot 
genoeg voor de opvang van 16 kinderen. 
 
De voorwaarden met betrekking tot de slaapruimte zijn niet beoordeeld. Er worden geen kinderen 
in de leeftijd tot anderhalf jaar opgevangen. 
 

 

Buitenspeelruimte 
 
Aangrenzend aan de groepsruimte heeft het kinderdagverblijf een eigen buitenspeelruimte op het 
schoolplein van de school. Deze is geheel omheind en groot genoeg voor de opvang van 16 
kinderen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vrije Kinderopvang Emmen 

Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Irene Maria Gosselink 
KvK nummer : 61189324 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  Tannette Jansen 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Emmen 
Adres : Postbus 30001 
Postcode en plaats : 7800RA EMMEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-12-2016 

Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2016 
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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 op 12-12-2016 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het rapport. 

 
 

 

 


