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VVE – arrangement 

     La Luna KDV, Nieuwstraat 6 te Delden 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Toezichthouder: GGD Twente, T. Kruiswegt 

In opdracht van gemeente: Hof van Twente 

Datum inspectiebezoek:  28-02-2019 

Type onderzoek: Nadere regels voor VVE-arrangementen  

Status: Definitief 
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Inleiding  
 

Waarom toezicht op aanvullende eisen VVE gemeente Hof van Twente?  

 

  
Wie is waarvoor verantwoordelijk?  
Het kindercentrum met een gesubsidieerd VVE aanbod is verantwoordelijk voor het leveren van 

kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 

handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente Hof van Twente voert de GGD Twente 

dit onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de “Verordening 

Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente 2016” 

wordt voldaan. De verordening is op 12 januari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. 

  
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-

regels die door de gemeente Hof van Twente zijn vastgesteld.   

 
Leeswijzer  
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde nadere regels voor VVE-

arrangementen. 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 Hof van Twente van de benodigde informatie te voorzien in verband met de handhaving 

op de aanvullende regels voor VVE-arrangementen, wordt bij VVE eisen waaraan niet is voldaan, 

een toelichting gegeven.  

  
Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing van de toezichthouder en de basisgegevens 

van het kindercentrum, de gemeente Hof van Twente en de GGD Twente. Indien van toepassing is 

de zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het inspectierapport.  
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Beschouwing  

Feiten over dit kindercentrum                                                                                   

Kinderdagverblijf (KDV) 'La Luna' aan de Nieuwstraat 6 te Delden is een kleinschalige locatie met 
twee stamgroepen. Het betreft een 0-4 groep van maximaal 16 kinderen en een 2-4 groep van 

maximaal 10 kinderen.  

Deze locatie is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur geopend.  

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen                                                                   
Tijdens dit onderzoek heeft de houder aan de getoetste voorwaarden voldaan.   
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items 
 

 

Pedagogisch 

beleid 

    

 
 

Ja  Nee  Niet 

beoordeeld  

1 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 

duidelijke en observeerbare termen welke 4 

dagdelen van 3 uur, zijnde 12 uur per week, 

VVE wordt aangeboden. 

☒ ☐ 

 

☐ 

2 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 

duidelijke en observeerbare termen welk 
erkend VVE- programma wordt gehanteerd. 

☒ ☐ ☐ 

3 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen gedurende 

welke schoolweken VVE wordt aangeboden. 

☒ ☐ ☐ 

 
4 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe de 

warme overdracht naar de school is geregeld, 
overeenkomstig de met diverse partijen 

gemaakte Resultaatafspraken VVE, zoals deze 

op 24 februari 2015 zijn vastgesteld. 
 

☒ ☐ 

 

☐ 

5 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 

duidelijke en observeerbare termen hoe de 
ouderbetrokkenheid/informatievoorziening aan 

ouders is geregeld. 

 

☒ ☐ ☐ 

6 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe de 

ontwikkelingen van het kind in een erkend 
volgsysteem wordt geregistreerd. 

 

☒ ☐ ☐ 

7 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de 

procedure voor inzage in de kindgegevens ten 
behoeve van de halfjaarlijkse herindicatie voor 

de VVE-peuter door de JGZ-verpleegkundige. 
 

☒ ☐ ☐ 

Toelichting toezichthouder                                                                 

De houder heeft bovenstaande voorwaarden in het pedagogisch beleidsplan omschreven. 
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Ouders 

 Ja  Nee  Niet beoordeeld  

 

1 
 

De houder legt in een schriftelijke 

overeenkomst met ouders van de VVE peuter 

vast: 

- dat ouders deelnemen aan de 

ouderactiviteiten zoals vastgelegd in het 

pedagogisch beleidsplan 
- dat het kind tenminste 1 jaar 

ononderbroken deel neemt aan de VVE 
activiteiten tenzij uit de herindicatie 

blijkt dat VVE niet meer noodzakelijk is 
- dat ouders instemmen met de 

overdracht van gegevens over hun kind 

aan de door hen gekozen basisschool 

  

☐ ☐ ☒ 

Toelichting toezichthouder                                                                 

Bovenstaande voorwaarde kon niet beoordeeld worden omdat de houder momenteel geen VVE kind 

opvangt. 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens  
Naam voorziening  : La Luna  

Aantal kindplaatsen  : 26 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie  
  
Gegevens houder  

: Ja 

Naam houder  : S. Meen  
Adres houder  : Nieuwstraat 6 
Postcode en plaats  : 7491GE Delden 
  

 

  

Gegevens toezicht  
Gegevens toezichthouder (GGD)  

 

Naam GGD  : GGD Twente  
Adres  : Postbus 1400  
Postcode en plaats  : 7500 BK  Enschede  
Telefoonnummer  : 053 - 487 6700  
Onderzoek uitgevoerd door  
  
Gegevens opdrachtgever (gemeente)  

: T. Kruiswegt 

Naam gemeente  : Hof van Twente  
Adres  : Postbus 54 
Postcode en plaats  
  
Planning  

: 7470AB  Goor 

Datum inspectie  : 28-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport  : 19-03-2019 
Vaststelling inspectierapport  : 03-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder  : 08-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente  

: 08-04-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum  

  

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 


