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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. 

 

Dit nader onderzoek komt voort uit een aanwijzing van de gemeente aan de houder bij brief d.d. 

29 januari 2020 naar aanleiding van de tekortkoming die geconstateerd is tijdens de jaarlijkse 

inspectie op 29 oktober 2019. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eis(en) die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Feiten over kinderdagverblijf (kdv) De Speelhoeve, gemeente Venray 

Kinderdagverblijf (kdv) De Speelhoeve biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar op de 

boerderij. Het gaat hierbij om zogenoemde 'agrarische kinderopvang'. De kinderopvang vindt 

plaats in een landelijke omgeving met boerderijdieren, een ruim opgezette buitenruimte, een 

boomgaard en een moestuin. 

Er wordt voorschoolse educatie gegeven via de methode Puk’. De houder is in het landelijk register 

aangemerkt als VVE-locatie. 

  

Het kindercentrum is met 48 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

  

Inspectiegeschiedenis         

Oktober 2017: jaarlijks onderzoek. Op grond van dit reguliere onderzoek is geconstateerd dat er is 

voldaan aan alle getoetste criteria. 

Juni 2018: jaarlijks onderzoek. Op grond van dit reguliere onderzoek is geconstateerd dat er is 

voldaan aan alle getoetste criteria. 

Oktober 2019: jaarlijks onderzoek. Op basis van onderzoek zijn een aantal tekortkomingen 

geconstateerd binnen het item voorschoolse educatie. 

  

Voortgang  

Op 29 januari 2020 heeft de gemeente Venray de houder een brief gestuurd met de aanwijzing om 

overtreding van het genoemde voorschrift te beëindigen en verdere overtreding of herhaling te 

voorkomen. De houder dient de genoemde maatregel te nemen binnen de opgelegde termijn. 

  

GGD Limburg Noord een verzoek van de gemeente Roerdalen ontvangen om een nader onderzoek 

uit te voeren. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek 

Het nader onderzoek is uitgevoerd op 23 juli 2020. De uitvoering ervan geschiedt middels 

documenten, mailberichten en een telefonisch interview met de houder. 

  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

  

Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de verdere inhoud 

van deze rapportage.  
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Binnen dit domein zijn een aantal items  beoordeeld binnen het item voorschoolse educatie 

beoordeeld. 

Voorschoolse educatie 

In het in januari 2020 vastgestelde rapport is over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan 

onder meer het volgende opgenomen: 

‘De houder heeft wel de wijze waarop wordt zorg gedragen voor een zorgvuldige overgang tussen 

voor- en vroegschool concreet en toetsbaar beschreven. Echter hierin mist een concrete en 

toetsbare beschrijving van de wijze waarop de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie wordt vormgegeven.  

In hoofdstuk 11.1 VVE van het pedagogisch beleid is alleen het volgende over de inhoudelijke 

aansluiting te lezen: 

'Zo maken we gebruik van de observatiemethode KIJK!, die aansluit bij verschillende basisscholen 

in de omgeving'. 

Deze beschrijving is te summier en algemeen van aard.’  

Bevindingen huidig onderzoek 

De houder heeft de toezichthouder een aangepast pedagogisch beleidsplan opgestuurd in het 

beleidsplan is het volgende opgenomen: 

‘9.2. Overgang naar de BSO en overdracht naar het basisonderwijs  

We zorgen voor een doorlopende ontwikkellijn naar de BSO door het gebruik van formulier O-11 

BSO en een overdrachtsgesprek tussen de pedagogisch medewerkers KDV en BSO. 

Voor de overgang naar de basisschool zijn verschillende mogelijkheden: formulier O-22 overdracht 

naar de basisschool of de formulieren die de basisschool of gemeente voorschrijft. Hierbij is altijd 

de toestemming van ouders een vereiste. De basisschool heeft een eigen wenbeleid. Ze wennen 

meestal drie halve dagen voordat ze starten op school. Als ouders een warme overdracht willen 

wordt er telefonisch contact op genomen met de school. Bij bijzonderheden en VVE kinderen is er 

altijd een warme overdracht.’ 

 

Conclusie 

Op grond van de door de houder aangeleverde documentatie is geconcludeerd dat er aan de 

voorwaarde is voldaan. 

Kwalificatie beroepskrachten  

In het in januari 2020 vastgestelde rapport is het volgende opgenomen: 

‘Eén beroepskracht beschikt niet over de vereiste VE-scholing en is hiervoor ook niet meer in 

opleiding. Ze verklaart dat ze twee maanden geleden gestopt is met de VE-scholing (Uk en Puk). 

Derhalve kan zij niet worden aangemerkt als beroepskracht voorschoolse educatie. De houder en 

de betreffende beroepskracht geven aan dat zij tot uiterlijk 1-12-2019 werkzaam zal zijn als 

beroepskracht bij deze houder.’ 

‘Tijdens het onderzoek blijkt dat een vaste beroepskracht voorschoolse educatie die wel de vereiste 

VE-scholing heeft afgerond, het 3F niveau Nederlands niet aantoonbaar beheerst op het onderdeel 

Lezen. De constatering van deze tekortkoming is gebaseerd op de resultatenlijst van haar diploma 

PW-4. Hierop is te zien dat zij een onvoldoende heeft behaald voor het Centraal examen 

Nederlands 3F (4,2) en een voldoende voor het Instellingsexamen Nederlands 3F (7,1). Voor beide 

examens had de beroepskracht echter een voldoende behaald moeten hebben.’  

  

Bevindingen huidig onderzoek 



 

6 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-07-2020 

De Speelhoeve te Ysselsteyn 

De houder heeft de toezichthouder de diploma’s van de 3 beroepskrachten die op de peutergroep 

werken opgestuurd, waaruit blijkt dat deze medewerkers de vereiste VE-scholing hebben afgerond. 

Daarnaast heeft de houder gegevens overlegd waaruit blijkt dat de beroepskracht die eerder niet 

bleek te voldoen aan de eis inzake de beheersing van het 3F Nederlands, het examen op dit vlak 

inmiddels met goed gevolg heeft afgerond. 

 

Conclusie 

Op grond van de door de houder aangeleverde documentatie is geconcludeerd dat er aan de 

voorwaarde is voldaan. 

Beroepskracht-kindratio VE  

In het in januari 2020 vastgestelde rapport is het volgende opgenomen: 

‘Doordat twee van de drie vaste beroepskrachten niet voldoen aan de gestelde eisen voor een 

beroepskracht voorschoolse educatie, voldoet de houder ook niet te allen tijde aan de wettelijk 

vereiste verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep. De verhouding dient ten minste één beroepskracht voorschoolse 

educatie per acht kinderen te zijn.’  

Bevindingen huidig onderzoek 

Op grond van de door de houder aangeleverde personeelsroosters en kindbezettingslijsten van 

week 29 en 30 is geconcludeerd dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet. 

 

Conclusie 

Op grond van de door de houder aangeleverde documentatie is geconcludeerd dat er aan de 

voorwaarde is voldaan. 

Opleidingsplan  

In het in januari 2020 vastgestelde rapport is het volgende opgenomen: 

‘De houder heeft een opleidingsplan voor 2019 vastgesteld voor KDV De Speelhoeve. Deze brengt 

niet concreet tot uitdrukking op welke wijze de kennis en vaardigheden als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van de beroepskracht voorschoolse educatie 

worden onderhouden.  

In het opleidingsplan wordt niet ingegaan op de vijf onderwerpen uit het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit VE. Ook blijkt niet aan welke concrete doelen de houder wilt werken en zijn de beoogde 

activiteiten en de planning ervan niet concreet beschreven.’  

Bevindingen huidig onderzoek 

De houder heeft de toezichthouder een opleidingsplan opgestuurd. Hierin is onder meer 

opgenomen dat de beroepskrachten een communicatietraining gaan volgen en er een VVE 

nascholing plaats heeft gevonden. Ook staat er de training TOS taalontwikkeling op het 

programma. 

 

Conclusie 

Op grond van de door de houder aangeleverde documentatie is geconcludeerd dat er aan de 

voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 O-04 pedagogisch werkplan VAK versie 4 (2018) 

 Aanvulling Pedagogisch werkplan kopie 

 O-04-bijlage-1-observeerbare-termen 

 P-15 opleidingsplan VAK versie 0.3 ( 

 Diploma’s (2 beroepskrachten) 

 Weekplanning week 29 en 30 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Speelhoeve 

Website : http://www.kdvdespeelhoeve.nl 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Adriana Maria Gerdina Claessens-Leeijen 

KvK nummer : 14099874 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ad Koch 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Venray 

Adres : Postbus 500 

Postcode en plaats : 5800 AM VENRAY 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
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Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 05-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 18-08-2020 
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