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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde incidenteel onderzoek. Na de feiten 

over het kindercentrum volgen de inspectiegeschiedenis en de belangrijkste bevindingen. Deze 

worden in het rapport per voorwaarde uitgewerkt.  

 

Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) De Speelhoeve: 

Buitenschoolse opvang De Speelhoeve biedt kinderopvang voor kinderen van 4 tot 12 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. Naast de bso is er op deze vestiging van De Speelhoeve ook een 

kinderdagverblijf met 48 kindplaatsen gevestigd.   

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

inspecties vanaf 2018 beschreven:    

 

Inspectie 28-06-2018 

Bij dit jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.  

 

Inspectie 31-1-2019 

Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

De houder heeft op 8-3-2021 bij de gemeente Venray een wijzigingsverzoek ingediend. Het betreft 

een ophoging van het aantal kindplaatsen van 23 naar 31; de houder wenst in mei 2021 te starten 

met een gecombineerde groep in een nieuw gebouwde groepsruimte. In deze groep zullen de 

jongste BSO-kinderen tijdens de buitenschoolse tijden structureel worden opgevangen met de 

peuters.  

 

De houder heeft voor het onderzoek de gevraagde documenten aangeleverd: onder meer het 

pedagogisch werkplan, ontwerptekeningen van de inrichting van de nieuwe groepsruimte en een 

plattegrond van de ruimtes die door de BSO gebruikt worden. Omdat er sprake is van een geheel 

nieuwe groepsruimte, heeft tevens een locatiebezoek plaastgevonden op 2-4-2021 en is de ruimte 

opgemeten door de toezichthouder.  

 

Op basis van het incidenteel onderzoek dat is uitgevoerd door GGD Limburg-Noord blijkt dat dit 

kindercentrum voldoet aan de eisen die worden gesteld om de ophoging naar 31 kindplaatsen te 

kunnen realiseren. 

   

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan 

College van B&W’. 
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De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruiksvergunning die de 

brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht 

met betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder heeft op 8-3-2021 tijdig een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Venray voor 

het ophogen van het aantal kindplaatsen van 23 naar 31 kindplaatsen.  

 

Er wordt momenteel een volledig nieuwe groepsruimte gebouwd. In deze groepsruimte wordt na de 

ophoging een structureel gecombineerde groep opgevangen van peuters en de jongste BSO-

kinderen (4-jarigen) De beoogde ingangsdatum is volgens het wijzigingsformulier 1-5-2021. In de 

praktijk zal dit wat later worden, omdat de ruimte in de tweede week van mei wordt ingericht. 

   

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d. 25-3-2021, 13-4-2021 en op 

locatie d.d. 2-4-2021) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 8-3-2021) 

 Mail gemeente d.d. 8-3-2021 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Op 29 maart stuurt de houder het pedagogisch werkplan op verzoek van de toezichthouder toe. 

Hieruit blijkt dat de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen in de 

nieuwe situatie na de ophoging van het aantal kindplaatsen nog niet consistent en concreet is 

beschreven. De werkwijze wordt op drie verschillende manieren uitgelegd in het werkplan, 

waardoor de daadwerkelijke werkwijze onduidelijk is. 

 

De toezichthouder heeft overleg gepleegd met de houder en gelegenheid geboden om dit aan te 

passen. 

Binnen de hiervoor afgesproken termijn stuurt de houder het aangepaste werkplan toe. Hierin is de 

aangevraagde ophoging van 23 naar 31 kindplaatsen verwerkt en is concreet beschreven hoe er na 

de ophoging gewerkt gaat worden met de basisgroepen.  

 

Bij BSO De Speelhoeve wordt dan met de volgende drie basisgroepen gewerkt:  

 

Naam (basis)groep Leeftijdsopbouw Groepsgrootte 

De Geitjes 4-7 jaar  max. 15 kinderen 

De Buitenbengels 8-11 jaar max. 8 kinderen 

De Kuikentjes (gecombineerde groep) 2,5 -5 jaar max. 16 kinderen 

 

De Kuikentjes is op dit moment een bestaande stamgroep voor peuters. Er wordt een nieuwe 

groepsruimte in gebruik genomen die wordt ingericht voor de gecombineerde opvang van de 

peuters als 4-jarige BSO-kinderen. De naam van deze gecombineerde groep is/blijft De Kuikentjes. 

 

In het werkplan is apart aandacht besteed aan de wijze waarop gezorgd voor verantwoorde opvang 

in de gecombineerde groep aan de hand van de volgende onderwerpen: samen spelen, 

buitenspelen, inrichting en verdeling aandacht van de beroepskrachten in deze groep. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 

  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d. 25-3-2021, 13-4-2021 en op 

locatie d.d. 2-4-2021) 

 Observatie(s) (2-4-2021) 
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 Pedagogisch werkplan (versie 1.6 (28-1-2021) en 1.7 (6-4-2021)) 

 Mail houder d.d. 13-4-2021 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

De houder heeft een voormalige werktuigenberging omgebouwd tot een nieuwe groepsruimte. 

Deze nieuwe groepsruimte ligt direct naast de huidige groepsruimte van de BSO. De houder wilt de 

nieuwe ruimte inrichten en gebruiken voor de opvang van de (bestaande) peutergroep én 4-jarige 

BSO-kinderen. Het betreft dus een structureel gecombineerde groep.  

 

Aan de hand van een plattegrond, een meting van de nieuwe groepsruimte op de locatie en een 

eerder inspectierapport van de BSO (d.d. 20-7-2018)  is geconstateerd dat BSO De Speelhoeve 

over ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte beschikt per in het kindercentrum aanwezig kind. Er is 

125 m² binnenspeelruimte beschikbaar is waar 108,5 m² (31 x 3,5 m²) is vereist. Onderstaande 

tabel geeft de hoeveelheid beschikbare vierkante meters binnenspeelruimte weer:   

 

 

Ruimte BSO 93 m2 

Ruimte 

peutergroep + 

BSO 

64 m2 x 1/2 = 32 m2 (aangezien het een gecombineerde groep is, telt de helft 

van de totale oppervlakte mee voor de BSO). De ruimte is groot genoeg voor de 

opvang van de in totaal beoogde 16 kinderen (minimaal 56 m2 nodig). 

Totaal 125 m² 

 

 

Van de grote ruimte die reeds in gebruik is, is tijdens eerdere inspecties al geconstateerd dat deze 

veilig, passend en toegankelijk is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van 

de op te vangen kinderen. De inrichting van de nieuwe ruimte is tijdens dit onderzoek niet 

beoordeeld in de praktijk, omdat er gestucadoord werd tijdens het locatiebezoek en er nog geen 

sprake was van een inrichting. De houder heeft de toezichthouder echter wel een goed beeld 

kunnen geven hiervan door middel van ontwerptekeningen en het concreet beschrijven van de 

plannen tijdens het interview op locatie. Op basis hiervan blijkt voldoende dat redelijkerwijs aan de 

wettelijke kwaliteitseisen voldaan zal gaan worden. 

 

De inrichting van de nieuwe groepsruimte zal tijdens een volgend locatiebezoek worden 

meegenomen in het onderzoek. 

 

Buitenspeelruimte 

De BSO beschikt over een voldoende grote buitenruimte met een natuurlijk karakter. Zo is er een 

moestuin en zijn er fruitbomen en kleinvee aanwezig. De buitenruimte is aangrenzend het 

kindercentrum. De houder is voornemens een extra omheining te plaatsen nabij de nieuwe 

groepsruimte, zodat de kinderen die daar worden opgevangen niet zomaar via de aan de nieuwe 

groepsruimte aangrenzende buitenruimte het erf af kunnen lopen. De volledige buitenruimte is in 

de nieuwe situatie omheind. 

 

Conclusie 
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Er wordt voor hetgeen nu beoordeeld kon worden, voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Speelhoeve 

Website : http://www.kdvdespeelhoeve.nl 

Aantal kindplaatsen : 23 

 

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 :  P. Keur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Venray 

Adres : Postbus 500 

Postcode en plaats : 5800 AM VENRAY 

 

Planning 

Datum inspectie : 02-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 15-04-2021 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 

 

 

 


