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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. 
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het laatste onderzoek (17 augustus 2015) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente (brief 21 september 2015) heeft de toezichthouder 
kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf het Erf is een kleinschalig kinderdagverblijf. Er kunnen maximaal 16 kinderen 
worden opgevangen. Het kinderdagverblijf staat in een landelijke omgeving. Om het 
kinderdagverblijf lopen dieren, de kinderen worden betrokken bij de verzorging van de dieren. 
  
Er is 1 groepsruimte. Deze is passend ingericht. In de groepsruimte zijn verschillende speelplekken 
aan te wijzen. Er is ook een apart, verhoogd deel voor baby's. Deze is omheind door een hekje. Er 

is een omheinde buitenspeelruimte aanwezig. 

  
Tijdens de inspectie is gesproken met de eigenaar op de locatie. Er zijn aanwezigheidslijsten  en 
personeelsroosters gekopieerd en ter beoordeling meegenomen door de toezichthouder. 
 
Het afgelopen jaar hebben, op deze locatie, de volgende inspecties plaatsgevonden: 

  
 18 februari 2014; onderzoek na aanvangsdatum registratie. Tijdens dit onderzoek zijn 

tekortkomingen geconstateerd op domein pedagogisch klimaat en domein veiligheid en 
gezondheid. 

 2 juni 2014; incidenteel onderzoek in verband met uitbreiding aantal kindplaatsen. 
 23 juni 2014; nader onderzoek. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen uit 

het onderzoek na aanvangsdatum registratie zijn opgelost. 

 17 augustus 2015 ; jaarlijks onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn er tekortkomingen 
geconstateerd op domein personeel en groepen. 

Op 6 oktober 2015 is een nader onderzoek uitgevoerd op domein personeel en groepen. Uit dit 
nader onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de eisen.  
  
De locatie voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 

(WKO). 

  

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

 

Personeel en groepen 

 
Inleiding 
  
Binnen dit domein zijn de beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen gecontroleerd door 
middel van roosters, plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de 

theorie overeenkomt. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
In het rapport van het jaarlijks onderzoek van 17 augustus 2015 staat het volgende beschreven: 
  

Uit de daglijsten en de personeelsroosters is gebleken dat er, in week 39 en 40, niet wordt voldaan 
aan het beroepskracht-kind-ratio. De berekening is gedaan volgens www.1ratio.nl. 
  

datum aantal kinderen aantal bk nodig aantal bk aanwezig 

woensdagmorgen 
19 augustus 2015 

0 jaar = 1 
1 jaar = 6 
2 jaar = 4 
3 jaar = 0 
totaal = 11 kinderen 

3 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

vrijdmiddag 

14 augustus 2015 

0 jaar = 1 

1 jaar = 4 
2 jaar = 2 
3 jaar = 3 
4-8 jaar = 2 
totaal= 12 kinderen 

3 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

   
Om het nader onderzoek uit te kunnen voeren is een bezoek gebracht aan de locatie op dinsdag 6 

oktober 2015. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar het beroepskracht-kind-ratio ter plekke. 
Tevens zijn de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 40 en 41 gekopieerd en ter 
beoordeling meegenomen. 
 
Uit de beoordeling van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters is gebleken dat er in week 40 

en 41 voldaan wordt aan het beroepskracht-kind-ratio.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 6 oktober 2015) 
  Presentielijsten (week 40 en 41) 
  Personeelsrooster (week 40 en 41) 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Het Erf 

Website : http://www.kinderopvangheterf.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 : 06-10-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-10-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-10-2015 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-10-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 22-10-2015 
 
 

 


