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Inleiding 
 
Sinds 1 januari 2018 zijn landelijk de kwaliteitseisen voor voorschoolse organisaties én de 

financieringsstructuur voor werkende ouders gelijkgeschakeld. 
In Assen is het voormalig peuterspeelzaalwerk, inclusief voor- en vroegschoolse educatie, sindsdien 
geïntegreerd in kinderopvang van waaruit een aanbod peuteropvang wordt gerealiseerd.  
De financiering van peuteropvang is aangepast vanuit het uitgangspunt ‘geld volgt kind’. Bij deze 
zgn. kindgebonden financiering kunnen peuteropvang aanbieders per bezette peuterplaats subsidie 
aanvragen. De financieringssystematiek is beschreven in de ‘Subsidieregeling kindgebonden 
financiering Peuteropvang gemeente Assen’. Bij deze regeling hoort een Kwaliteitskader 

peuteropvang Assen, daarin staan de aanvullende vve kwaliteitseisen die de gemeente Assen stelt 
aan het aanbod peuteropvang, naast de landelijk wettelijke eisen (Wet Kinderopvang) 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Kindercentra me gesubsidieerde peuteropvang zijn verantwoordelijk voor het leveren van 
kwalitatief goede kinder- en peuteropvang, inclusief vve. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.  
De GGD Drenthe inspecteert jaarlijks de wettelijke basiseisen; daarnaast voert de GGD Drenthe, in 

opdracht van de gemeente Assen, dit onderzoek uit waarbij zij beoordeelt of aan de aanvullende 
vve kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in het Kwaliteitskader peuteropvang Assen, wordt voldaan.  
 
Wat is het doel van het inspectierapport? 
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport 

is: 
 
Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de aanvullende VVE 
kwaliteitseiseneisen, zoals die voor peuteropvang zijn vastgesteld, door de gemeente Assen. 
 
Leeswijzer 
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde VVE- eisen. Een toezichthouder 

oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat 
zij niet tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente Assen van de benodigde 
informatie te voorzien, in verband met handhaving op de vve eisen en subsidieverstrekking, wordt 
bij VVE-eisen waaraan niet is voldaan, een beschrijving van de context gegeven. 
 

Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en de 

basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Assen en de GGD Drenthe. Indien van 
toepassing staat de zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het 
inspectierapport. 
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Beschouwing Voor- en Vroegschoolse Educatie, 2019 
 

CKC Drenthe is een koepelorganisatie voor 30 christelijke basisscholen in Drenthe. De organisatie 
verzorgt naast onderwijs ook kinderopvang. De organisatie is actief in meerdere Drentse 
gemeenten, waaronder Assen.  
 
Kinderdagverblijf Kindcentrum het Kompas is een kinderdagverblijf van CKC Drenthe. Op deze 
locatie wordt alleen peuteropvang geboden. De peuteropvang vindt van maandag tot en met 

vrijdag plaats in een eigen groepsruimte.. De peuteropvang werkt met de VVE methode Uk en Puk. 
Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die gedurende zes weken centraal staan. Tijdens de 
inspectie was het thema ‘Regen’.  
 
Inspectiegeschiedenis  
De aanvullende VVE eisen van gemeente Assen zijn nog niet eerder getoetst. In het afgelopen jaar 
voldeed KDV Kindcentrum het Kompas aan de wettelijke eisen omtrent voorschoolse educatie.  

 
Huidige inspectie  
In 2018 heeft de gemeente Assen voor het eerst extra VVE-eisen gesteld voor de 

subsidieverstrekking van de VVE locaties in Assen. Er is besloten om per 1 januari 2019 hierop te 
gaan inspecteren.  
 

Om tot de beoordeling te komen heeft er op de peutergroep een observatie plaatsgevonden, is het 
pedagogisch educatief werkplan van de locatie opgevraagd en heeft er een gesprek met de 
beroepskrachten van de locatie plaatsgevonden. CKC Drenthe maakt gebruik van één pedagogisch 
educatief plan, opgesplitst in twee delen: het pedagogisch educatief plan op organisatieniveau en 
het pedagogisch educatief plan op kindcentrumniveau. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het pedagogisch educatief plan voldoet aan de 

voorwaarden. Echter wordt het samen spelen en leren van kinderen met of zonder VVE indicatie 
niet aantoonbaar en plantmatig bevorderd. Voor een toelichting wordt verwezen naar het 
betreffende inspectie item.  
 
Conclusie: 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er niet volledig wordt voldaan aan de aanvullende VVE-
eisen 2019.  
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items 
 
1. Samenwerking voorschool-vroegschool-basisonderwijs 

 

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De aanbieder beschikt over een actueel (pedagogisch- 
educatief) plan, waarin samenwerkingsafspraken zijn 
vastgelegd tussen de voorschool, de vroegschool en de 
basisschool. 

√   

2 Het (pedagogisch –educatief) plan bevat afspraken over 
meerjarige samenwerking. 

√   

3 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat een omschrijving van 
de gezamenlijke visie ten aanzien van leren en ontwikkelen 
voor 0-12 jarigen . 

√   

4 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat een omschrijving van 
de doelstelling van de samenwerking. 

√   

5 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat concrete 
(verbeter)afspraken voor het actuele jaar over een 

gezamenlijk pedagogisch klimaat voor 0-12 jarigen. 

√   

6 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat concrete 
(verbeter)afspraken voor het actuele jaar over de werkwijze 

voor een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. 

√   

7 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat concrete 

(verbeter)afspraken voor het actuele jaar over de (extra) 
ondersteuning en begeleiding van (individuele) kinderen 
(brede zorgstructuur 0-12 jarigen). 

√   

8 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat concrete 
(verbeter)afspraken voor het actuele jaar over het betrekken 

van ouders van 0-12 jarigen bij de ontwikkeling van hun kind 
(gezamenlijk ouderbeleid) 

√   

9 Het (pedagogisch-educatief) plan bevat concrete 
(verbeter)afspraken voor het actuele jaar over een 
systematische kwaliteitsbewaking VVE (cyclisch proces: doelen 
formuleren, evalueren, bijstellen) 

√   
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2. Horizontale groepen 

 

Voorwaarde Ja Nee Niet 

beoordeeld 

1 Peuteropvang vindt in plaats in horizontale groepen. Indien 
hiervan wordt afgeweken is dit onderbouwd opgenomen in het 

pedagogisch beleidsplan 

√   

2 Tijdens de vve peuteropvang wordt het samen spelen en leren 

van kinderen met en zonder indicatie aantoonbaar en 
planmatig bevorderd. Indien hiervan wordt afgeweken is dit 
onderbouwd opgenomen in het pedagogisch beleidsplan 
 
Toelichting: Op locatie wordt gebruik gemaakt van een 
planning met VE activiteiten. Op deze planning wordt 
bijgehouden welke kinderen de activiteiten al hebben 

uitgevoerd. Op deze planning staat niet aangeven welke 

kinderen wel of geen VE indicatie hebben. De beroepskracht 
zegt persoonlijk zoveel mogelijk rekening te houden met de 
verdeling van kinderen met en zonder VE indicatie. Echter 
blijkt verder niet dat het samen spelen van kinderen met en 
zonder indicatie aantoonbaar en planmatig bevorderd wordt. 

Om deze reden wordt er niet volledig voldaan aan de 
voorwaarde. 

 √  

 
 

3. Voorbereiding en evaluatietijd peuteropvang 

 

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 De aanbieder van peuteropvang heeft schriftelijk vastgelegd 
hoe pedagogisch medewerkers met de aanvullende 

beschikbare voorbereidings- en evaluatietijd (voor en nawerk) 
om dienen te gaan.  

√   
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum het Kompas  
Website : http://www.ckcdrenthe.nl  
Aantal kindplaatsen : 16  
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja  

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting CKC Drenthe Kinderopvang  
KvK nummer : 64509907  
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 :  M. Dennert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 
Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-12-2019 

Zienswijze houder : 18-12-2019 
Vaststelling inspectierapport : 18-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

“Op kindcentrum het Kompas verzorgen de pedagogisch medewerkers van CKC Drenthe 
Kinderopvang dagelijks op professionele en plezierige wijze de peuteropvang. Binnen onze 
kindcentra zijn we in gesprek met de pedagogisch medewerkers om de kwaliteit en kwantiteit van 
de rapportages te verbeteren, zodat we planmatig en aantoonbaar de ontwikkeling van kinderen 
volgen en stimuleren. Daarnaast ontwikkelen we voor de totale organisatie een format voor een 
"handelingsplan" t.b.v. de VVE-indicatie kinderen, om op deze wijze de verslaglegging eenduidig 
en pragmatisch te kunnen faciliteren.” 

 

 

 

 


