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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Tijdens het nader onderzoek dat werd gedaan op 03-05-2022, heeft de gemeente op 25-05-

2022 een aanwijzingsbesluit opgesteld. 

 

De toezichthouder heeft een nader onderzoek uitgevoerd op 30-06-2022. Tijdens dit nader 

onderzoek zijn de voorwaarden waar tijdens het vorige nader onderzoek niet aan werd voldaan 

opnieuw beoordeeld. 

 

Het nader onderzoek bestaat uit een onderzoek van documenten. 

 

Beschouwing 

Op 12 mei 2021 heeft er een onderzoek na registratie plaats gevonden bij Buitenschoolse opvang 

(BSO) De tuin van Meta in Ruinerwold. Tijdens dit onderzoek is een overtreding geconstateerd 

binnen het domein ouderrecht, onderdeel informatie. In opdracht van de gemeente Hoogeveen 

heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd op 03-05-2022. 

Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de overtreding uit het onderzoek na registratie nog niet is 

hersteld.  

 

De gemeente De Wolden heeft opdracht gegeven om een nader onderzoek uit te voeren op 30-06-

2022. 

De houder heeft de overtreding opgelost. Het meest recente inspectierapport van BSO De Tuin van 

Meta is voor ouders en personeel inzichtelijk via de website van de houder. 

 

BSO De tuin van Meta voldoet aan de geïnspecteerde voorwaarde. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

De bevindingen in domein ‘Ouderrecht’ zijn tijdens dit onderzoek opnieuw beoordeeld. Per item 

worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Daarna volgt een beoordeling 

van de nieuwe informatie die is verzameld tijdens het nader onderzoek. 

Informatie 

In het inspectierapport van het onderzoek na registratie dat werd uitgevoerd op 21-05-2021 is het 

volgende beschreven:  

De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden voor het informeren van ouders, omdat het 

meest recente inspectierapport niet op de website is geplaatst. 

 

In het inspectierapport van het nader onderzoek dat werd uitgevoerd op 03-05-2022 is het 

volgende beschreven:  

Op de website is niet het meest recente inspectierapport te vinden. Alleen het rapport van het 

onderzoek voor registratie is in te zien via de website. Op 12-05-2021 heeft er nog een onderzoek 

na registratie plaats gevonden en op 04-10-2021 nog een nader onderzoek. 

 

Bevindingen nader onderzoek 30-06-2022 

Het meest recente inspectie rapport van BSO De tuin van Meta is voor ouders en personeel 

inzichtelijk via de website van de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de geïnspecteerde voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

• Website (https://www.kindercentrumavonturentuin.nl/informatie/#ruinerwold) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De tuin van Meta 

Website : http://www.detuinvanmeta.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046159622 

Aantal kindplaatsen : 7 

 

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 :  T. Jansen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : De Wolden 

Adres : Postbus 20 

Postcode en plaats : 7920 AA ZUIDWOLDE DR 

 

Planning 

Datum inspectie : 30-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 30-06-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2022 

 

 

 

 

 

 


