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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
In verband met het uitbreiden van het aantal kindplaatsen is een incidenteel onderzoek gedaan bij 
kindercentrum het Erf. 

 
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. 

  

Omdat het kinderdagverblijf groeiende is, is er een tweede groepsruimte gebouwd. De 
groepsruimte is passend ingericht en voldoende groot voor de opvang van 15 kinderen. 
  
Hiermee kan de wijziging worden doorgevoerd naar 31 kinderen in plaats van de aangevraagde 32 
kindplaatsen. 

  
  
  

 
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. 
De wijziging kan worden doorgevoerd voor 31 kindplaatsen.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
  
Binnen dit domein is gekeken naar de aanwezigheid van de meest recente pedagogisch werkplan 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft het pedagogisch werkplan aangeast op de nieuwe situatie. Het kidnerdagverblijf 
gaat werken in twee stamgroepen, de Graspiepers  (0 - 26 maanden) en de Grasmussen (22 
maanden - 4 jaar). 
  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 6 oktober 2015) 
  Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding: 

 
Binnen dit domein is gekeken naar 
- de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE) 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft voor de nieuwe ruimte een RIVG gemaakt. De risico's zijn in kaart gebracht en er 
zijn groepsregels en huisregels opgesteld.  
  
Er gaat gewerkt worden met camera's ondanks dat de groepsruimte transparant is. Ook komt er 
een alarmeringssysteem.  
  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 6 oktober 2015) 
  Observaties (Tijdens bezoek aan de locatie op 6 oktober 2015) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 

  Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding 

  
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
Kinderdagverblijf 't Erf gaat een tweede stamgroepsruimte in gebruik nemen. De ruimte is 54 m2, 
dat betekent dat er 15 kinderen kunnen worden opgevangen in de nieuwe groep. 
In totaal komt het aantal kindplaatsen dan uit op 31 kindplaatsen en niet de aangevraagde 32. 
  
De groepsruimte is passend ingericht. Er zijn twee slaapkamers aanwezig waarin elk 6 bedjes 
staan. Er is een aangrenzende sanitaire ruimte aanwezig. In de ruimte is tevens een keukenblok.  

  

Op rustige dagen zullen de stamgroepen gaan samenvoegen.  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de groepsruimte. De buitenspeelruimte is volledig 

omheind en passend ingericht. 
 
De buitenspeelruimte is voldoende groot voor de opvang van 31 kinderen.  
  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesprek met de houder op 6 oktober 2015) 
  Observaties (Tijdens bezoek aan de locatie op 6 oktober 2015) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 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 : 21-10-2015 
Zienswijze houder : 26-10-2015 
Vaststelling inspectierapport : 26-10-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2015 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

We zijn erg blij met de uitbreiding.  
Op maandag 26 oktober gaan we met veel enthousiasme van start! 
  

  
Renate Kikkers  
Kinderopvang Het Erf  
Hoogeveenseweg 43a 7933 PE Pesse  
T. (+31) 0528 – 24 25 42 E. info@kinderopvangheterf.nl 

 
 

 

 


