
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderopvang Het Erf (BSO) 
Hoogeveenseweg 43a 

7933PE PESSE 
Registratienummer 228357123 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toezichthouder:   GGD Drenthe 
In opdracht van gemeente:  HOOGEVEEN 

Datum inspectie:    23-06-2014 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 30-06-2014 

 



 

2 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 23-06-2014 
Kinderopvang Het Erf te PESSE 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 5 

Inspectie-items ................................................................................................................... 6 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 7 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 7 



 

3 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 23-06-2014 
Kinderopvang Het Erf te PESSE 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Op 2 juni en 23 juni 2014 heeft de inspecteur kinderopvang in opdracht van de gemeente 
Hoogveen een nader onderzoek uitgevoerd bij Kinderopvang het Erf. In dit nader onderzoek zijn de 
voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Hoogeveen heeft op 2 juni 2014 en op 23 juni 2014 een nader 
onderzoek plaatsgevonden bij Buitenschoolse Opvang het Erf. Tijdens het onderzoek na 
registratie van 18 februari 2014 zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. De tekortkomingen 
hadden betrekking op het pedagogisch beleid en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. 
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is op 2 juni 2014 een bezoek gebracht aan de locatie.  
  

Binnen de afgesproken termijn, zoals gesteld in de aanwijzing van 22 april 2014, zijn het 

aangepaste pedagogisch beleidsplan en de actieplannen, behorende bij de risico-inventarisaties, 
binnen de afgesproken termijn, naar de toezichthouder opgestuurd. Tijdens de inspectie op 
locatie is gesproken met de houder. Er is uitleg gegeven over de werkwijze ten aanzien van de 
risico-inventarisaties.   
  

Gebleken is dat er, na de aanpassingen, wordt voldaan aan de wettelijke eisen.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan bekeken en beoordeeld. Gekeken is naar het 
beschrijven van de pedagogische basisdoelen in duidelijk en observeerbare termen. 
  
Pedagogisch beleid 

 
In het pedagogisch beleidsplan staan uitgangspunten beschreven, in duidelijk en observeerbare 
termen, waarin de basisdoelen vanuit de Wet Kinderopvang terugkomen. 
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven: 
  
'Wanneer de mens de mogelijkheid heeft tot individuele groei en ontwikkeling zal de kwaliteit en de 
kracht van deze persoon optimaal tot uiting kunnen komen in een groep. Dit is een waardevolle 

aanvulling op sociaal gebied. Het individu is krachtig en dus samen sterk. Het ontwikkelen en 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie. 
In de hierboven genoemde uitgangspunten zijn de elementen op het gebied van de natuurbeleving 
en omgang met dieren ingebed en dus absoluut onmisbaar voor de optimale ontwikkeling van 
kinderen.' 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen.  

 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is gekeken naar de volledigheid van de actieplannen. 

  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het bezoek op 2 juni 2014 aan kinderopvang het Erf zijn de risico-inventarisaties besproken 
met de houder. De houder heeft de werkwijze uitgelegd. Ook zijn aanpassingen opgestuurd binnen 
de afgesproken termijn. De actieplannen zijn aangepast en voldoen nu aan de eisen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 2 juni 2014) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 

  Veiligheidsverslag 

  Gezondheidsverslag 
  Huisregels/groepsregels 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Het Erf 

Website : http://www.kinderopvangheterf.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder :  R.K.  Kikkers-Wemmenhove 
KvK nummer : 01141655 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Buigholt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : HOOGEVEEN 
Adres : Postbus 20000 
Postcode en plaats : 7900PA HOOGEVEEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-06-2014 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-06-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 30-06-2014 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-06-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2014 
 
 

 


