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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek om uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
  
Kinderopvang Het Erf biedt dagopvang en buitenschoolse opvang (voor- en naschools) in 
Pesse. Het Erf is aangesloten bij Casa4, een landelijk adviesbureau voor de ondersteuning van 
groene kinderopvang. 
  
  

Inspectiegeschiedenis 

  
In 2015, 2016 en 2017 zijn er jaarlijkse onderzoeken uitgevoerd en werd er voldaan aan de 
voorwaarden. 
  
  

Bevindingen 
  
Het Erf heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van de BSO, van 30 naar 54 
kindplaatsen. 
De houder heeft documenten aangepast. Bij het jaarlijks onderzoek dat later in 2018 zal 
plaatsvinden zal beoordeeld worden of de documenten aansluiten bij de werkwijze en de locatie. 
  

De wijziging kan doorgevoerd worden, er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
Inleiding: 
  
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen met betrekking tot het actueel houden van gegevens in 
het landelijk register. Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of de houder onverwijld wijzigingen 

heeft doorgegeven aan de gemeente, om het actualiseren van het landelijk register mogelijk te 
maken. 
De houder informeert de gemeente over de verandering van het aantal kindplaatsen. 
  
 
Wijzigingen 

 

De houder heeft de gemeente geïnformeerd over het uitbreiden van het aantal kindplaatsen voor 
de BSO.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Wijzigingsformulier kindplaatsen.  
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Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding: 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de 
relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan dient o.a. de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven te staan. 
 
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 

Onderzocht is of het pedagogisch beleid ten minste een concrete beschrijving bevat van de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor het kindcentrum het Erf. 

 Aanvullend is er per opvangvorm een pedagogisch werkplan opgesteld. Dit werkplan en de 

uitvoering van het pedagogisch beleid zal bij de volgende inspectie getoetst worden.  
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (februari 2018) 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding: 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden voorwaarden voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor 
personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie. Daarnaast gelden eisen voor de opvang in 
groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet wordt op een groep kinderen. 
 
Verder is gecontroleerd hoe de houder de groepen indeelt wanneer wijziging doorgevoerd wordt.  

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Bij dit inspectiebezoek is de VOG van de houder beoordeeld. Het gaat hierbij een VOG RP die niet 
ouder is dan twee maanden.  
 

Bij het volgende bezoek zullen de VOG's van het personeel steekproefsgewijs beoordeeld worden  

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
De houder heeft aangegeven op welke wijze ze de groepen en beroepskrachten indeelt.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De BSO bestaat uit drie basisgroepen, deze zijn ingedeeld op leeftijd:   
BSO (4 – ca 7 jaar) Tuinfluiters (20 kindplaatsen) 

BSO (4 – ca 7 jaar) Kwikstaarten (10 kindplaatsen) 
BSO (ca 7 – 12 jaar) Flierefluiters (24 kindplaatsen) 

Op rustige dagen kunnen groepen samengevoegd worden. Dit staat beschreven in de documenten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG RP  2-2-2018) 
 Pedagogisch beleid 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden wettelijke eisen voor de borging van de veiligheid en 
gezondheid van kinderen  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld voor de BSO. Een aantal items 
kunnen pas bij de volgende inspectie beoordeeld worden.  
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid (januari 2018)  
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Accommodatie 

 
Inleiding:  

 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting. 
 
Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de veiligheid, toegankelijkheid en inrichting van 
de ruimten. 

  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De BSO heeft drie groepsruimtes. 
De twee ruimtes voor de 4-7 jarigen bedraagt 144m2, de nieuwe groepsruimte wordt voor de 8+ 
en bedraagt 92,55 m2. 

Samen geeft dit voldoende binnenspeelruimte voor de 54 kindplaatsen. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Inleiding: 

 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor informatieverstrekking aan ouders. 
 
Tijdens de inspectie is beoordeeld hoe de houder de ouders betrekt bij en informeert over het 
beleid en de wijzigingen.  
  

 
Informatie 
 
Ouders en de oudercommissie zijn geïnformeerd over de wijzigingen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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 wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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 een kindercentrum 
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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 

verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 

het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 

burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 

In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 

beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 

mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 

één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Het Erf 

Website : http://www.kinderopvangheterf.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000012367680 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kikkers-Wemmenhove V.O.F. 

Adres houder : Hoogeveenseweg 43a 
Postcode en plaats : 7933PE Pesse 
KvK nummer : 65454413 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Booij 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 15-03-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 23-03-2018 
Zienswijze houder : 26-03-2018 
Vaststelling inspectierapport : 27-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2018 
 

 

 



15 van 15 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 15-03-2018 
Kinderopvang Het Erf te Pesse 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


