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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 

model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.    

  

De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijks 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 2016 beschreven:  

 
Inspectie 29-03-2016 

Bij dit reguliere onderzoek is geconstateerd dat er op vrijwel alle punten is voldaan aan de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er is niet voldaan aan twee voorwaarden bij 

het item Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.  

 
Inspectie 07-06-2016 

Bij dit nader onderzoek naar de tekortkomingen geconstateerd op 29-03-2016, is gebleken dat de 
tekortkomingen niet zijn opgelost.  

 

Inspectie 18-07-2016 
Bij dit nader onderzoek naar de tekortkomingen geconstateerd op 29-03-2017 en 27-06-2016, is 

gebleken dat bso de Speelhoeve voldoet aan de in dit rapport beoordeelde eisen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 
Inspectie 16-10-2017 

Bij dit reguliere onderzoek is geconstateerd dat er op alle punten is voldaan aan de 

Wet kinderopvang. Overleg en overreding is gebruikt om de juiste documenten toegezonden te 
krijgen. 

 
Inspectie 28-06-2018 

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

 
Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op basis van het huidige jaarlijks onderzoek blijkt 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 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:   
 

 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk  

 

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 

  
 

Pedagogisch beleid 

Naast het pedagogisch handboek van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang)beschikt BSO 
De Speelhoeve ook over een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Dit beschrijft de concrete 

praktische uitvoering van het pedagogisch beleid. 
 

De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. Dit blijkt uit de interviews met beide aanwezige beroepskrachten, de houder en 

de observatie van de pedagogische praktijk. 

 
Conclusie 

De houder voldoet aan de binnen dit domein getoetste voorwaarde. 
 

 

Pedagogische praktijk 

De inspectie vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 tussen 15.15 en 17.20 uur. Tijdens de 

inspectie is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd. Hiervoor heeft de toezichthouder 
gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar van GGD 

GHOR Nederland. Tijdens de observatie zijn er 18 kinderen tussen de 4 en 11 jaar aanwezig onder 

begeleiding van twee vaste beroepskrachten. Gezien zijn momenten van vrij spel binnen en buiten. 
 

Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het 
Besluit Kwaliteit Kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 

 Het waarborgen van emotionele veiligheid; 

 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 

 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. Het veldinstrument bevat 

indicatoren voor elk pedagogisch basisdoel. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de 
pedagogische praktijk.  

 
Overdracht normen en waarden 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.   
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Indicatoren: 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn; 

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
   

Observatie: 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Ze leggen uit wat er van een kind verwacht wordt en geven aan welk gedrag bij welke 

situatie hoort in termen van wat wél mag. Beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld 
van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen. 

Ze communiceren in heldere taal en een correcte woordkeuze. 
 

Voorbeelden: 

- Twee jongens rennen door de groepsruimte heen en maken een hoop kabaal. De beroepskracht 
vraagt hen bij haar te komen: "Luister even, waar mogen jullie rennen?" Kinderen antwoorden: 

"Buiten.". Beroepskracht: "Waar zijn wij nu?" Kinderen: "Binnen."  "Dus wat gaan jullie hier nu 
doen?" Kinderen: "Rustig lopen." Beroepskracht: "Heel fijn, dankjewel." 

- Een meisje zit in een kartonnen doos op tafel, die eerder die week door de peutergroep geverfd is 
als huisje. De beroepskracht geeft aan dat ze het fijn vindt als ze uit het huisje komt. Ze legt 

hierbij op gepaste toon uit dat deze bestemd is voor De Kuikentjes (de peutergroep) en dat de 

kans groot is dat de doos op deze manier kapot gaat. 
- Beide beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 

omgang met anderen: ze zijn vriendelijk, luisteren naar de ander, tonen empathie en troosten en 
helpen waar nodig. 

 

Bevorderen 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. 

 
Indicatoren: 

Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting; 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 

 
Observatie: 

Het programma bij BSO De Speelhoeve bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten die 

afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De kinderen hebben voldoende 
speelmaatjes van hun eigen leeftijd en de inrichting van de groepsruimte en aanbod van 

(natuurlijke) materialen sluit aan op de behoefte van de schoolgaande kinderen. De kinderen gaan 
dagelijks naar buiten, waar een uitdagende en natuurlijke buitenspeelruimte  gecreëerd is en waar 

voldoende (spel)materiaal aanwezig is dat aanzet tot individueel en samenspel. 
 

Voorbeelden: 

- Tijdens de inspectie splitst de groep kinderen zich in tweeën: een groepje gaat met een 
beroepskracht naar buiten en een groep blijft binnen. De splitsing gebeurt op basis van de 

interesse en behoefte van de kinderen op dat moment. Buiten wordt de grond omgespit door de 
beroepskracht en vinden de kinderen de insecten die hierbij naar boven komen. Binnen wordt een 

activiteit aangeboden, die passend is voor alle aanwezige kinderen: het krijten op/over 

herfstbladeren. Er zijn ook kinderen die zelf vragen om andere materialen, zoals de schelpenbak en 
de spiegelbak met zand; 

- Werkjes van kinderen worden in de groepsruimte tentoongesteld, zoals de bouwwerken van 
magnetisch bouwmateriaal; 

- De buitenruimte is rustig gelegen in een landelijke (agrarische) omgeving. Een deel van de 
buitenruimte is gereserveerd voor de BSO-kinderen. De kinderen wordt geleerd hoe ze om dienen 

te gaan met de aanwezige dieren en hoe ze hiervoor moeten zorgen. Ook worden ze 

betrokken en kunnen ze taakjes verrichten bij het onderhouden van de moestuin. De seizoenen 
vormen de rode draad door het aanbod van de activiteiten. 

 
Conclusie 

In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskracht(en) de pedagogische aspecten 

van verantwoorde buitenschoolse opvang gewaarborgd worden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op 31-10-2019) 

 Interview (met beroepskracht op 31-10-2019) 
 Observatie(s) (31-10-2019) 

 Website (www.kdvdespeelhoeve.nl) 
 Pedagogisch werkplan (BSO De Speelhoeve, versie 1.5 d.d. 10-05-2019) 

 

Personeel en groepen 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:   

 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 

 Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen   
 

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 

  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder, de inwoner van de opvanglocatie, twee stagiaires, vier vaste beroepskrachten en de 
pedagogisch coach zijn in het personenregister kinderopvang gecontroleerd. Alle genoemde 

personen beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij tijdig  zijn 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem 
gekoppeld aan de houder.    

 
Op dit kindercentrum wordt momenteel niet met vrijwilligers gewerkt. 

   

Conclusie 
Er wordt aan de binnen dit item getoetste wettelijke voorwaarden voldaan. 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 
Van de vier vaste beroepskrachten van BSO De Speelhoeve is op basis van een steekproef de 

beroepskwalificatie getoetst. Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.     

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder heeft een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. Zij vervult op dit moment een 

combinatiefunctie van pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach. De houder vertelt 
tijdens het interview dat zij naast de huidige pedagogisch beleidsmedewerker/coach een tweede 

pedagogisch coach gaat aanstellen en een beleidsmedewerker die zich enkel met de 
totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens gaat bezighouden. 

 

Voor de functie van alleen beleidsmedewerker is geen specifieke kwalificatie nodig, behalve HBO 
werk- en denkniveau.   

 
Voor de combinatiefunctie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach of de enkele functie van 

pedagogisch coach is een pedagogische opleidingsachtergrond verplicht. Deze wordt in de cao 
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onderscheiden door een A-kwalificatie (voldoet direct) en een B-kwalificatie (kwalificatie 
beroepskracht in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching 

en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar).    
   

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach die de combinatiefunctie vervult op dit 
moment, beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding conform de B-kwalificatie. 

Zij heeft aantoonbaar scholing afgerond op het terrein van coaching en pedagogiek. 

 
Conclusie 

De getoetste items voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden 
 

 

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

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio op de basisgroep 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(en). Hierbij is zowel 

naar het aantal kinderen als de leeftijden van de aanwezige kinderen gekeken. 
   

De kindregistratie en het personeelsrooster zijn direct inzichtelijk gemaakt tijdens de inspectie. 

 
Conclusie 

Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan. 
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft op dit moment één pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. Zij wordt 
organisatiebreed ingezet. Zij verzorgt respectievelijk het beleidswerk en coaching van de 

beroepskrachten.  

 
Inzetberekening en verdeling coachingsuren 

De houder heeft in hoofdstuk 2.6 van het pedagogisch werkplan van deze locatie de berekening 
van de inzet van de PBM'er schriftelijk vastgelegd. De berekening is  gedaan volgens de verplichte 

rekenregels van SZW conform het besluit. 
   

De houder heeft op 1-1-2019 twee kindercentra en heeft in totaal 9,8 fte aan beroepskrachten. 

In hoofdstuk 2.6 van het pedagogisch beleids- en werkplan is beschreven op welke wijze de 
coaching in de praktijk zal plaatsvinden. De concrete urenverdeling van het minimaal aantal uren 

waarvoor de PBM'er moet worden ingezet is nog niet per locatie schriftelijk vastgelegd en is 
hiermee ook nog niet inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 

 

Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan 
worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. De houder heeft hiervoor heel 2019 nog de tijd. 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO De Speelhoeve bestaat uit twee basisgroepen: 
 De Geitjes, een basisgroep met maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar; 

 De Buitenbengels, een basisgroep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar 
Deze groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

basisgroepen verblijven in dezelfde groepsruimte. 

 
Een kind wordt opgevangen in één basisgroep. Indien een kind (tijdelijk) wordt opgevangen in 

twee basisgroepen, dan geven de ouders hiervoor vooraf hun schriftelijke toestemming. Bij de 
voorschoolse opvang worden beide basisgroepen samengevoegd tot één groep. 
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Conclusie 
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op 31-10-2019) 
 Interview (met beroepskracht op 31-10-2019) 

 Observatie(s) (31-10-2019) 

 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 44) 
 Personeelsrooster (week 44) 

 Pedagogisch werkplan (BSO De Speelhoeve, versie 1.5 d.d. 10-05-2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:  

   
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

 
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 

basis van de wettelijke criteria. 

  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Uit het interview met een beroepskracht en de houder blijkt dat de houder de kennis en het 

gebruik van de meldcode bevordert. Ze weten beiden hoe ze met signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling moeten omgaan; signalen worden met collega's en 
de aandachtsfunctionaris besproken en worden daarnaast schriftelijk vastgelegd in het kinddossier. 

De beroepskracht kan diverse signalen noemen en kent het stappenplan. 
 

De actuele meldcode is op papier aanwezig in een klapper op de opvanglocatie en het stappenplan 

hangt in het zicht van de beroepskrachten op het toilet. 
 

De houder heeft een beroepskracht benoemt als aandachtsfunctionaris. Eind 2018 hebben de 
houder, de pedagogisch coach en de aandachtsfunctionaris een training hiervoor gevolgd. 

 
Kennis over de meldcode wordt ook bevordert tijdens werkoverleggen en middels training. Ieder 

overleg wordt er een protocol besproken en de meldcode kindermishandeling maakt hier jaarlijks 

ook deel van uit. 
   

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met houder op 31-10-2019) 

 Interview (met beroepskracht op 31-10-2019) 
 Observatie(s) (31-10-2019) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Bijlage Sociale Veiligheid, De Speelhoeve) 
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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, 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 met 

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 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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. 
 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 

en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

 

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

stagiaires 
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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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 

ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit 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) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet 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 : 5900BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. Keur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venray 

Adres : Postbus 500 

Postcode en plaats : 5800AM VENRAY 
 

Planning 
Datum inspectie : 31-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 19-12-2019 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 15-01-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

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