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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
De houder heeft een aanvraag gedaan voor de registratie van Vrije Kinderopvang Emmen als VVE 
locatie in het landelijk register kinderopvang en een wijziging van het aantal kindplaatsen. 

 
Beschouwing 

Algemeen  
Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen is gevestigd in een lokaal van basisschool De 
Stroeten in Emmen. Deze locatie biedt opvang aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar gedurende 
2 dagdelen per week. Het kinderdagverblijf heeft 16 kindplaatsen, er wordt momenteel gewerkt 
met een groep van maximaal 8 kinderen. 
Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang werkt vanuit een antroposofische visie. 
  

Kinderdagverblijf Vrije Kinderopvang Emmen gaat binnenkort verhuizen naar een andere ruimte 

binnen de Vrije School De Stroeten. Het aantal dagdelen dat er opvang wordt geboden zal dan 
worden uitgebreid. 
  
Huidige inspectie 
De houder heeft een aanvraag gedaan voor vermindering van het aantal kindplaatsen van 16 naar 

10 en een registratie tot VVE locatie in het landelijk register kinderopvang (LRKP). 
  
De houder heeft de gevraagde documenten binnen de gestelde termijn naar de GGD verzonden. 
  
Er is voldoende m2 binnen- en buitenspeelruimte voor de vermindering van het aantal kindplaatsen 
van 16 naar 10 en er wordt voldaan aan de voorwaarden voor voorschoolse educatie. 
  

Er wordt een positief advies afgegeven voor de aangevraagde wijzigingen in het LRKP. 

 
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. 

 

 



4 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 26-02-2018 
Vrije Kinderopvang Emmen te Emmen 

Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Inleiding 

Bij het onderdeel pedagogisch klimaat is beoordeeld of Vrije Kinderopvang Emmen voldoet aan de 
voorwaarden voor voorschoolse educatie. 
  
 
Voorschoolse educatie 
Vrije Kinderopvang Emmen is 6 dagdelen per week geopend en biedt minimaal 10 uur per week 
activiteiten in het kader van VVE aan. 

  
De locatie gaat volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Speelplezier werken, 
de antroposofische versie van deze methode. Speelplezier is een programma waarin op 
gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van 

taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  

De beroepskracht is in het bezit van een getuigschrift dat met gunstig gevolg scholing is afgerond 
die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot 
voorschoolse educatie. 
  
De beroepskracht heeft aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 
Taalvaardigheid en Lezen. 
  

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld, waarin tot uitdrukking komt op welke wijze de 
kennis en de vaardigheden van alle beroepskrachten voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie worden onderhouden. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de geïnspecteerde eisen omtrent de Voorschoolse Educatie. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Website (www.nji.nl, www.bvs-schooladvies.nl) 
 VVE-certificaten (Ontvangen 18-02-2018) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Ontvangen 18-02-2018) 
 Informatie betreffende Speelplezier methode 
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Accommodatie 

 
 

Inleiding 
Bij het onderdeel accommodatie en inrichting is getoetst of Vrije Kinderopvang Emmen voldoende 
m2 binnen- en buitenspeelruimte heeft voor de opvang van het aantal kinderen. 
  
 
Eisen aan ruimtes 

Vrije Kinderopvang Emmen gaat verhuizen naar een ruimte binnen de Vrije School Emmen. Deze 
ruimte is 36 m2. Groot genoeg voor de opvang van 10 kinderen. 
  
De buitenruimte wordt ongeveer 270 m2. 
  
Conclusie: 
Er is voldoende m2 binnen- en buitenspeelruimte voor de wijziging van het aantal kindplaatsen van 

16 naar 10. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (mailcontact) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 

voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 

OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; 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. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 

op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie; 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie;  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 geldt tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 

gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met 
e, van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete 
en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan 
aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 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; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Vrije Kinderopvang Emmen 

Vestigingsnummer KvK : 000030310547 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Irene Maria Gosselink 

KvK nummer : 61189324 
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 :  T. Jansen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Emmen 
Adres : Postbus 30001 
Postcode en plaats : 7800RA EMMEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 26-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 22-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 
 
 
 
 

 


