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Kinderopvang De Hooiberg te Vriezenveen 

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. 

 
Beschouwing 
De beschouwing beschrijft de resultaten van dit nader onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
 
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf De Hooiberg is gevestigd aan de Vinckenweg 91 te Vriezenveen. In het pand is 
naast het kinderdagverblijf ook de gelijknamige buitenschoolse opvang gehuisvest. Het 
kindercentrum is gelegen in een landelijke omgeving en op het terrein van een agrarisch bedrijf. 
De opvang vindt plaats in twee horizontale stamgroepen. Het Landelijk Register Kinderopvang laat 
zien dat er maximaal 32 kinderen opgevangen mogen worden. 
 
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 19.00 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 12-06-2014, jaarlijks onderzoek. Er wordt niet aan alle voorwaarden binnen de domeinen 

'Personeel en groepen' en 'Ouderrecht' voldaan. 
 20-11-2014, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven. 
 07-09-2015, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 17-03-2016, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 13-11-2017, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 15-10-2018, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het 

pedagogisch beleidsplan. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Het nader onderzoek dat is uitgevoerd op 6 maart 2019, laat zien dat de tekortkomingen ten 
aanzien van het pedagogisch beleidsplan zijn opgeheven. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvang De Hooiberg te Vriezenveen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Naar aanleiding van de bevindingen tijdens het inspectiebezoek in oktober 2018, heeft de houder 
haar pedagogisch beleidsplan aangepast. De volgende informatie is nu correct opgenomen in het 
beleidsplan: 
 
 een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen 

de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten; 
 een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 

vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid; 
 een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en 

gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de 
buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze 
waarop: - met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de 
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de drie getoetste voorwaarden.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 2019) 
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Kinderopvang De Hooiberg te Vriezenveen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

6 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-03-2019 

Kinderopvang De Hooiberg te Vriezenveen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Hooiberg 
Website : http://www.kov-dehooiberg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000033619735 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KOV De Hooiberg V.o.F. 
Adres houder : Hardenbergerweg 207 
Postcode en plaats : 7679VK Langeveen 
KvK nummer : 64836460 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK Enschede 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Laura Sauer- Huisman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Twenterand 
Adres : Postbus 67 
Postcode en plaats : 7670AB VRIEZENVEEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 06-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2019 
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