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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst. 

 

 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang De Speelhoeve is een kleinschalige opvangvoorziening. De opvang vindt 

plaats op een afgescheiden deel van een boerderij. Hier heeft de locatie de beschikking over eigen 

groepsruimtes en een buitenruimte. Het gaat hierbij om zogenoemde 'agrarische kinderopvang'. 

Op deze locatie vindt ook kinderdagopvang plaats van dezelfde houder.  

Op deze locatie kunnen maximaal 31 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden opgevangen.  

 

Inspectiegeschiedenis 

Inspectie 28-06-2018 

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

Inspectie 31-10-2019 

Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 

Inspectie 02-04-2021: 

Incidenteel onderzoek voor het ophogen van kindplaatsen van 23 naar 31. Er is aan de getoetste 

voorwaarden voldaan.  

 

 

Bevindingen huidig onderzoek: 

 

Er is aan de getoetste voorwaarden voldaan.  

 

   

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

College van B&W’. 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit domein worden de volgende items meegenomen:   

 Pedagogisch beleid; 

 Pedagogische praktijk. 

 Van de beoordeelde voorwaarden staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of 

besproken is. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 

   

De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en 

de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Pedagogische praktijk 

De observatie vindt plaats op 9 juni 2022. 

Hiervoor heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische 

praktijk 4-12 jaar. Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn 

benoemd in het Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 

A: Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

B: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

C: Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

D: Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 

 

Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 

op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de 

vier pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt: 

 

A: Waarborgen emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond en er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

De observatie vindt plaats tijdens een vrij spel moment van de kinderen. De kinderen spelen in 

groepjes samen in de verschillende speelhoeken. Één beroepskracht is bezig met een activiteit ( 

verf maken van bloembladeren) De beroepskracht ondersteunt de kinderen door samen het 

"recept" te volgen. Samen kijken ze wat er nodig is en pakken de benodigde spullen. De 

beroepskracht gaat aan de slag met de kinderen en ondersteunt de kinderen door instructies te 

geven. De kinderen wegen zelfstandig materialen af die nodig zijn met een weegschaal en de 

beroepskracht geeft hierover complimenten aan de kinderen.  
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Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan een gevoel van emotionele veiligheid bij een kind. 

 

B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

Dit blijkt onder andere uit de volgende, in de praktijk geobserveerde voorbeelden: 

 

Later tijdens de observatie vindt er een moment plaats waarbij de kinderen samen gaan eten en 

drinken. Wanneer de kinderen allemaal aan tafel zitten gaat de beroepskracht erbij zitten. Er wordt 

aan de kinderen gevraagd wie wil helpen. Wanneer meerdere kinderen dit willen maakt de 

beroepskracht hier een spel van samen met de kinderen. Alle kinderen doen enthousiast mee. 

Samen hebben ze plezier. 

 

 

Bovenstaande voorbeelden dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke competentie bij 

kinderen. 

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Locatie bezoek) 

 Website (www.kdvdespeelhoeve.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie 1.7 6 april 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein worden de volgende items beoordeeld:  

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 Opleidingseisen; 

 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

Van de beoordeelde voorwaarden staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken 

is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De koppeling en inschrijving in het personenregister kinderopvang van personen nieuw werkzaam 

bij deze locatie na de vorige reguliere inspectie op 31 oktober 2019 zijn gecontroleerd. Deze 

beroepskrachten zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de 

houder voordat zij hun werkzaamheden zijn aangevangen. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van beroepskrachten die in dienst zijn gekomen sinds de laatste inspectie 

op 31 oktober 2019 zijn gecontroleerd. Deze beroepskrachten beschikken over een 

beroepskwalificatie welke voldoet aan de voorwaarde.  

   

Daarnaast is de beroepskwalificatie van de aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coaches 

beoordeeld. Zij beschikken over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of 

bewijsstuk voor een passende opleiding.  

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan actuele wet- en regelgeving: 

 

Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster blijkt dat de houder voldoende 

beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij deze beoordeling is ook rekening 

gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Buitenschoolse opvang De Speelhoeve bestaat uit drie basisgroepen: 

 

 1 combinatiegroep van maximaal 16 kinderen de Kuikentjes (leeftijd 2,5 tot 5 jaar) Kuikentjes 

met 2 pedagogisch medewerkers; 

 1 groep met kinderen van 4 - 7 jaar de Geitjes maximaal 15 kinderen met 2 pedagogisch 

medewerkers; 
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 1 groep met kinderen van 8 - 10 jaar de Buitenbengels maximaal 8 kinderen met 1 

pedagogisch medewerker. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Locatie bezoek) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website (www.kdvdespeelhoeve.nl) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie 1.7 6 april 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te  stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang me t 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder a ls bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Speelhoeve 

Website : http://www.kdvdespeelhoeve.nl 

Aantal kindplaatsen : 31 

 

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 :  I. Janssen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Venray 

Adres : Postbus 500 

Postcode en plaats : 5800 AM VENRAY 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-06-2022 

Zienswijze houder : 30-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 01-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-07-2022 
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Openbaar maken inspectierapport : 08-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

bedankt voor het mooie rapport. Medewerkers hebben de inspectie als zeer prettig ervaren.  
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