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Veeneslagen te Rijssen 

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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het 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 (KDV) Veeneslagen maakt onderdeel uit van Stichting Protestants Christelijke 
Peuterspeelzaal 't Kruimeltje en maakt gebruik van twee ruimtes op de begane grond van een 
multifunctioneel pand aan de Brandlicht 1 te Rijssen. De kinderen die gebruik maken van het 
kinderdagverblijf zijn in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Bij KDV Veeneslagen wordt voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. 
Er zijn ochtend- en middaggroepen. De opvang is tijdens schoolweken elke dag, uitgezonderd 
woensdag, geopend van 08.45-11.45 uur en van 13.15-15.15 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 01-03-2017, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang met 16 kindplaatsen. 
 19-06-2017, onderzoek na registratie. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 11-06-2018, jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming geconstateerd in het pedagogisch 

beleidsplan. 
 14-02-2019, nader onderzoek. De geconstateerde tekortkoming in het pedagogisch 

beleidsplan is opgelost. 
 14-02-2019, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd in het pedagogisch 

beleidsplan gericht op de voor- en vroegschoolse educatie. Er is herstelaanbod aangeboden en 
toegepast. Niet alle tekortkomingen zijn tijdens het herstelaanbod door de houder opgeheven. 

 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde, waardoor de tekortkoming is opgeheven. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 14 februari 2019 is de houder in de gelegenheid gesteld, middels 
herstelaanbod, om het pedagogisch beleidsplan op vier voorwaarden aan te passen. 
Aan één van de vier voorwaarden werd (gedeeltelijk) na herstelaanbod nog niet voldaan. 
 
Middels dit nader onderzoek onderzoekt de toezichthouder in opdracht van de gemeente Rijssen-
Holten of de tekortkoming is opgeheven. 
  
 
Voorschoolse educatie 
 
De houder heeft een nieuwe versie van het pedagogisch beleidsplan van KDV Veeneslagen 
toegezonden. De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het 
bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling dient 
opgenomen te zijn in het beleidsplan. 
 
Het nader onderzoek richt zich op het onderdeel rekenen. Dit onderdeel is door de houder in 
voldoende mate uitgewerkt. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie april 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Veeneslagen 
Website : http://www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000036893994 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzaal 't 

Kruimeltje 
Adres houder : Zeven Peggenweg 9 
Postcode en plaats : 7461VA Rijssen 
Website : www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl 
KvK nummer : 41028427 
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 : Rijssen-Holten 
Adres : Postbus 244 
Postcode en plaats : 7460AE RIJSSEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-06-2019 
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