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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. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Algemeen  

Antroposofisch kinderdagverblijf (KDV) De tuin van Meta biedt kleinschalige kinderopvang aan een 

gecombineerde groep van maximaal 15 kinderen tegelijkertijd, in de leeftijd van 0 - 12 jaar oud. 

De locatie is gevestigd in een woonboerderij in Ruinerwold. De locatie beschikt over een ruime, 

groene buitenspeelruimte.  

 

Inspectiegeschiedenis  

Juni 2020: onderzoek voor registratie: er werd voldaan aan de voorwaarden, opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang;  

September 2020: onderzoek na registratie: er werd voldaan aan de voorwaarden.  

Mei 2021: eerste jaarlijkse onderzoek. Overtreding geconstateerd binnen domein Personeel en 

groepen, onderdeel VOG. 

 

Bevindingen 

Naar aanleiding van een signaal van een ouder, heeft er op 9 september 2021 een incidenteel 

onderzoek plaatsgevonden. Het signaal dat bij GGD Drenthe is gemeld is besproken tijdens dit 

onderzoek. 

 

De aanwezige beroepskracht kan duidelijk verwoorden wat er is gebeurd en welke maatregelen zijn 

getroffen naar aanleiding van de incidenten. Er zijn voldoende maatregelen getroffen en het signaal 

is voldoende afgehandeld. 

 

Conclusie: 

De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang en aanverwante 

regelgeving. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Naar aanleiding van het binnengekomen signaal heeft de toezichthouder een bezoek afgelegd aan 

de Tuin van Meta. Hier is gesproken met de beroepskracht en er is gecontroleerd of de genoemde 

maatregelen ook daadwerkelijk getroffen zijn. Ook heeft er nog telefonisch contact met de houder 

plaatsgevonden. 

 

In de afgelopen maanden heeft een ouder geconstateerd dat een kind, dat buiten sliep, nat was 

geworden van de regen. Kort daarna vond ze het kind in de box met een kraal in zijn mond. De 

kraal was afkomstig van een rammelaar. Zowel de beroepskracht als de houder geven aan dat de 

incidenten serieus zijn opgepakt en er maatregelen zijn getroffen om herhaling in de toekomst te 

voorkomen. Op deze locatie is er sprake van een klein team en middels persoonlijk contact zijn de 

getroffen maatregelen met elkaar besproken. Er is nieuw speelgoed aangeschaft dat in de box kan 

worden gebruikt en de houder heeft samen met de beroepskrachten de overige inventaris 

gecontroleerd op defecten. De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangepast en 

een alinea over buiten slapen toegevoegd aan het beleidsdocument. Daarnaast is een nieuwe 

regenhoes aangeschaft.  

 

De toezichthouder komt tot de conclusie dat het signaal voldoende is opgepakt en afgehandeld. Het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid is aangepast naar aanleiding van de incidenten en er wordt 

voldoende gezorgd dat er wordt gehandeld conform dit beleid. Er wordt voldaan aan de 

voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (R. Olthof) 

• Interview (aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De tuin van Meta 

Website : http://www.detuinvanmeta.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046159622 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Renske Olthof 

KvK nummer : 51526964 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dennert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : De Wolden 

Adres : Postbus 20 

Postcode en plaats : 7920 AA ZUIDWOLDE DR 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-09-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-10-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 13-10-2021 

 

 

 



 

 

8 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 09-09-2021 

De tuin van Meta te Ruinerwold 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


