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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. He t betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Op verzoek van de gemeente Zwolle is er een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV De Proeftuin te 

Zwolle. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 16-08-2022 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd, waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. De 

gemeente Zwolle heeft op 16-12-2022 een aanwijzing naar de houder gestuurd. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf De Proeftuin en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 

Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 

 

Feiten over kinderdagverblijf De Proeftuin 

De Proeftuin is onderdeel van de overkoepelende organisatie CKO Kleurrijk die meerdere 

kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland. Het kindercentrum De Proeftuin ligt in de 

wijk Holtenbroek te Zwolle. Naast dagopvang wordt er op deze locatie ook buitenschoolse opvang 

geboden. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat kindercentrum De Proeftuin vooralsnog geregistreerd 

met 25 kindplaatsen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 22-06-2021 onderzoek voor registratie; De getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de 

Wet kinderopvang; 

 11-10-2021 onderzoek na registratie; De getoetste voorwaarden voldoen (na herstelaanbod op 

het onderdeel veiligheid en gezondheid) aan de eisen uit de Wet kinderopvang;   

 16-08-2022 jaarlijks onderzoek; De getoetste voorwaarden voldoen na herstelaanbod op het 

onderdeel ouderrecht niet aan de eisen uit de Wet kinderopvang;     

 03-10-2022 incidenteel onderzoek n.a.v. het verzoek om het aantal kindplaatsen uit te 

breiden; Vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen een uitbreiding van 25 naar 41 

kindplaatsen. 

   

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de houder aan de getoetste voorwaarden voldoet. De 

overtredingen op het onderdeel ouderrecht, die tijdens het jaarlijks onderzoek zijn vastgesteld, zijn 

hersteld. Hierdoor voldoet de houder aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang. 
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In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 informatie 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

Bevindingen jaarlijks onderzoek d.d. 16-08-2022 

De houder heeft het laatste inspectierapport na ontvangst niet op de website geplaatst. Op de 

website staat een verouderd inspectierapport.  

 

De toezichthouder heeft de locatieverantwoordelijke een herstelaanbod gedaan met een 

hersteltermijn van maximaal vier weken. Uiterlijk 30 september 2022 zal de 

locatieverantwoordelijke het meest recente inspectierapport op de website hebben geplaatst. Op 4 

oktober 2022 heeft de toezichthouder de website bezocht. Het meest recente inspectierapport is 

niet op de website geplaatst. De eerder geconstateerde tekortkoming is hiermee niet binnen de 

gestelde hersteltermijn hersteld.  

 

Bevindingen huidig nader onderzoek d.d. 20-12-2022 

De houder maakt voor dit kindercentrum gebruik van twee verschillende websites. 

De houder heeft het laatste inspectierapport na ontvangst op beide websites geplaatst.  

Op de ene website is dit op een gemakkelijk vindbare plaats: https://www.de-

proeftuin.com/praktisch/downloads. 

Op de andere website is dit een minder gemakkelijk vindbare plaats: 

https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/locaties/zwolle/de-proeftuin/. 

 

De toezichthouder heeft bij de houder kenbaar gemaakt dat het inspectierapport op alle websites 

gemakkelijk vindbaar moet zijn. 

 

 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein ‘Ouderrecht’ zijn conform de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Website 
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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 : KDV De Proeftuin 

Website : http://www.kleurrijk.nl 

Aantal kindplaatsen : 41 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : CKO KleurRijk B.V. 

Adres houder : Mr E.N. van Kleffensstraat 6 

Postcode en plaats : 6842 CV Arnhem 

KvK nummer : 50442090 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland 

Adres : Postbus 1453 

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle 

Telefoonnummer : 038-4 281 686 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Marsman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwolle 

Adres : Postbus 10007 

Postcode en plaats : 8000 GA ZWOLLE 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 03-01-2023 
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