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Inleiding 
Waarom toezicht? 

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en 
peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en 
gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch 
beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de 
zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de 
eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van 
verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

Het kindercentrum, de peuterspeelzaal of de gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van 
kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige 
zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD 
inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig 
adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. 
 
Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze 
regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals 
vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een 
inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder 
toezicht gehouden wordt bij de kindercentra waar dat kan, en meer waar dat nodig is. Ieder 
gastouderbureau wordt jaarlijks geïnspecteerd; jaarlijks vindt bij een selectie van de gastouders 
toezicht plaats. 
 
Wat is het doel van het inspectierapport? 

De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport 
is: 
1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het 
kan gaan om de eisen die gesteld worden aan kindercentra, het gastouderbureau en de 
peuterspeelzaal om in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen te 
worden dan wel om eisen die aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor 
gastouderopvang en peuterspeelzalen gesteld worden die al in exploitatie zijn. 
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum, het gastouderbureau, de 
voorziening voor gastouderopvang en de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet en een 
advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen. 
3. De ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum, het gastouderbureau, de 
voorziening voor gastouderopvang en de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen van de Wet 
kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.  
 
Leeswijzer 

Dit inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de 
toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het “Overzicht bevindingen” 
staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectiedomein samengevat en in “Het 
inspectieonderzoek” staan ze per inspectie-item uitgewerkt. Een toezichthouder oordeelt of er aan 
de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat hij niet tot een 
oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente van de benodigde informatie te voorzien 
om te kunnen bepalen of en in welke mate gehandhaafd dient te worden geeft de toezichthouder, 
indien op een domein niet aan alle voorwaarden is voldaan, een beschrijving van de context van de 
voorwaarde(n) waaraan niet voldaan is. 
 
Ook bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en het advies van de 
toezichthouder aan de gemeente met betrekking tot de handhaving. Daarnaast bevat het 
inspectierapport een aantal basisgegevens van het kindercentrum, het gastouderbureau, de 
voorziening voor gastouderopvang of de peuterspeelzaal, de gemeente en de toezichthouder en, 
indien van toepassing, de zienswijze van de houder van het kindercentrum, het gastouderbureau, 
de voorziening voor gastouderopvang of de peuterspeelzaal. 
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Beschouwing toezichthouder  
 
Op 13 augustus 2013 heeft er op verzoek van de Gemeente Súdwest Fryslân een 
onaangekondigde inspectie plaats gevonden bij Kinderdagverblijf De Speelhoeve te Loënga. Het 
betrof een inspectie op basis van risicogestuurd toezicht, wat wil zeggen dat niet alle items 
beoordeeld zijn. 
  
Kinderdagverblijf De Speelhoeve is gevestigd in een boerderij in Löenga, aan de rand van Sneek. Er 
zijn twee stamgroepen; De Rups en De Vlinder. Beide vangen maximaal 12 kinderen op in de 
leeftijd van 0 - 4 jaar. Het totaal van 24 kindplaatsen komt daarmee overeen met de huidige 
registratie in het landelijk register kinderopvang. 
  
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de pedagogische praktijk ruim voldoende is.   
Er is onder andere veel oog voor leermomenten en de emotionele veiligheid van de kinderen. 
  
Ten tijde van de inspectie werd niet aan alle voorwaarden voldaan: 
  
Item 5.1, voorwaarde 1  
Item 7.1, voorwaarde 2 
Item 7.2, voorwaarde 1 
  
Een toelichting op de items is in de rapportage weergegeven bij de betreffende voorwaarden. 
 

 
 
 
 
 

Advies aan gemeente 
Advies: 

 niet handhaven 
 handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekening houdend met de verzwarende en 

verzachtende omstandigheden 
 

 eventuele opmerkingen toezichthouder:  
 
Handhaving betreft de beroepskracht-kind-ratio en het opstellen van een openbaar 
klachtenjaarverslag oudercommissie.  
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein 
 

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat 
bedrijfsmatig of anders dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 5 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 3 voorwaarden voldaan 
 
De overige 2 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 
 

 

1. Ouders 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het instellen van een oudercommissie, het 
reglement, de samenstelling en werkwijze van de oudercommissie, het adviesrecht van de 
oudercommissie en de informatieverstrekking aan ouders. 

 
Dit domein maakt geen deel uit van deze inspectie. 
 

 

2. Personeel 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
Nederlandse taal. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 5 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 4 voorwaarden voldaan 
 
De overige voorwaarde is geen onderdeel van deze inspectie. 

 

 

3. Veiligheid en gezondheid 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid 
van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico’s de opvang 
van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden normen voor de inhoud en uitvoering van de 
risico-inventarisatie. 

 
Dit domein maakt geen deel uit van deze inspectie. 
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4. Accommodatie en inrichting 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de accommodatie en inrichting van de 
binnenruimte en de buitenspeelruimte. 

 
Dit domein maakt geen deel uit van deze inspectie. 
 

 

5. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 12 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 2 voorwaarden voldaan 
-is aan de volgende voorwaarde niet voldaan:  
5.3 Beroepskracht-kindratio, voorwaarde 1: 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 6 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. 
 
-is de volgende voorwaarde niet beoordeeld:  
5.4  voorwaarde 4  
 
De overige 8 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 

 

 

6. Pedagogisch beleid 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de 
emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke- en de sociale competentie 
van kinderen en de overdracht van normen en waarden. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 14 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 5 voorwaarden voldaan 
 
De overige 9 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 
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7. Klachten 

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt eisen aan het kindercentrum. Het gaat hier om een 
klachtenregeling met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling en het vastleggen in een 
openbaar verslag. De Wet kinderopvang stelt eisen aan het treffen van een klachtenregeling voor 
oudercommissies. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 12 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 1 voorwaarden voldaan 
-is aan de volgende 2 voorwaarden niet voldaan:  
7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector, voorwaarde 7: De houder zendt het verslag voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. 
 
7.2 Klachtenregeling oudercommissie, voorwaarde 4: De houder draagt er zorg voor dat over elk 
kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste 
onderdelen worden aangegeven. 
 
-is de volgende voorwaarde niet beoordeeld:  
7.2  voorwaarde 5  
 
De overige 8 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 

 

 

8. Voorschoolse educatie 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 
beroepskrachten en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt. 

 
Dit domein maakt geen deel uit van deze inspectie. 
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Het inspectieonderzoek:  
Uitwerking beoordeling toezichthouder per inspectie-item 
 

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 
 

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan 
om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

 2 Gedurende de opvang wordt verzorging en 
opvoeding geboden en een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

 3 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd 
van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                
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2. Personeel 
 

2.1 Verklaring omtrent het gedrag 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De houder en personen werkzaam bij de 
onderneming waarmee de houder het 
kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van 
een verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

 2 De verklaring omtrent het gedrag is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het 
kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 3, 4, 6, 8 en 9 Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

   

 3 De verklaring omtrent het gedrag is bij 
aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan 
twee maanden. 
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Een van de stagiaires is na het afronden van haar opleiding gaan werken als invalkracht. Van haar 
is bij wijze van steekproef de verklaring omtrent het gedrag ingezien. Deze voldeed aan de eisen. 
  
Verder hebben zich geen mutaties in de personeelssamenstelling voorgedaan sinds het laatste 
inspectiebezoek. 
 

 
 

2.2 Passende beroepskwalificatie 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde 1 Alle beroepskrachten beschikken over de voor 
de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen.1 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Een van de stagiaires is na het afronden van haar opleiding gaan werken als invalkracht. Van haar 
is bij wijze van steekproef de beroepskwalificatie ingezien. Deze voldeed aan de eisen conform de 
CAO Kinderopvang. 
  
Verder hebben zich geen mutaties in de personeelssamenstelling voorgedaan sinds het laatste 
inspectiebezoek. 
 

 

                                                 
1 Voor personen die vanaf een moment vóór mei 1991 in dienst zijn bij huidige werkgever geldt een 
overgangsbepaling. zij hoeven niet te beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 
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5. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio 
 

5.1 Opvang in groepen 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De opvang vindt plaats in stamgroepen.2 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 
kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
OF 

2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 
kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 
kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Er wordt gewerkt met twee stamgroepen; De Rups en De Vlinder. Aan de stamgroepen zijn vaste 
pedagogisch medewerkers gekoppeld. In verband met de zomervakantie waren de groepen tijdens 
de observatie samengevoegd. Er werden 12 kinderen opgevangen. 
 

 

                                                 
2 Indien het kindercentrum daarvoor kiest, mogen de kinderen bij (spel)activiteiten de stamgroepruimte 
verlaten. 
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5.3 Beroepskracht-kindratio 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 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 6 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.3 
(art 1.50 lid 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) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Tijdens de observatie werden er 12 kinderen opgevangen, welke begeleid werden door twee 
beroepskrachten. Dit hadden er drie moeten zijn. Voorwaarde 1 is daarom met 'nee' beoordeeld. 
  
Toelichting: 

In de categorie van 0 tot 4 jaar mogen 2 beroepskrachten tot en met 12 kinderen opvangen. In 
deze situatie moet een extra beroepskracht ingezet worden. In de volgende situatie met minder 
kinderen zijn al 3 beroepskrachten nodig: 3 0-jarigen, 1 1-jarige en 7 2-jarigen. (Bron: 1ratio.nl) 
 

 
 

5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kindratio bij 

openingstijden van 10 uur of langer 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 4 Minstens de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet wanneer er 
tijdelijk wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Voorwaarde 4 is in verband met de bevinding bij 5.3 voorwaarde 1 niet beoordeeld. 
 

 

                                                 
3 Als bij (spel)activiteiten de kinderen de stamgroep verlaten, kan de beroepskracht-kindratio op 
kindercentrumniveau worden vastgesteld volgens dezelfde sleutel. De op de locatie aanwezige beroepskrachten 
houden zich bezig met taken die direct met de kinderen te maken hebben. 
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6. Pedagogisch beleid 
 

6.1.2 Pedagogische praktijk 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De houder draagt zorg voor uitvoering van 
het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

   

 2 De houder draagt zorg voor het waarborgen 
van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 3 De houder draagt er zorg voor dat de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te 
komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 4 De houder draagt er zorg voor dat de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 5 De houder draagt zorg voor de overdracht 
van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

De toezichthouder heeft geconstateerd dat de pedagogische praktijk ruim voldoende is.   
Er is onder andere veel oog voor leermomenten en de emotionele veiligheid van de kinderen. 
  
Tijdens de observatie is waargenomen dat inhoud wordt gegeven aan de vier competenties uit de 
Wet Kinderopvang. De volgende situaties hebben zich o.a. voorgedaan: 
  
Er wordt voor ieder kind een momentje van individuele aandacht gezocht door de beroepskrachten. 
Beroepskrachten zijn waarneembaar betrokken bij de kinderen en betrekken ook de kinderen bij 
elkaar. Terwijl een kind de fles krijgt zitten er een aantal kinderen omheen op de bank. Er ontstaat 
een gesprekje over broertjes en zusjes, ouders etc. 
  
Beroepskrachten maken grapjes met de kinderen, maar zijn ook duidelijk over normen, waarden 
en regels. Beroepskrachten geven zelf het goede voorbeeld en geven kinderen uitleg waar nodig. 
Een meisje geeft van bepaald speelgoed aan: 'Die is van X'. De beroepskracht reageert: 'Nee die is 
van ons. X mag 'm ook altijd lenen als hij hier is. Jij mag er nu mee spelen.' 
  
Wanneer kinderen niet zelfstandig tot spel komen helpen de beroepskrachten hen op weg. 'Waar 
ga jij even mee spelen?' 'Is dit leuk?' 'Dat kun je misschien samen doen met Y?' 
  
Wanneer het tijd is om te gaan eten worden alle kinderen betrokken bij het opruimen: 'We gaan nu 
even samen opruimen en dan lekker eten.' 'Ga jij ook even mee helpen?' Kinderen krijgen 
complimentjes wanneer zij mee helpen. 
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Als de kinderen aan tafel zitten om een broodje te eten worden er tijdens het smeren liedjes 
gezongen. Kinderen mogen zelf een voorkeur voor een liedje aangeven. Dit is zichtbaar een bekend 
ritueel. 
  
 

 



14 van 17 
Inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 13-08-2013 
De Speelhoeve te LOENGA 

7. Klachten 
 

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 6 De houder draagt er zorg voor dat over elk 
kalenderjaar een openbaar verslag wordt 
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste 
onderdelen worden aangegeven.4 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

 7 De houder zendt het verslag voor 1 juni van 
het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Houder heeft over 2012 openbaar klachtenjaarverslag cliënten opgesteld en aan de GGD 
toegezonden. Het verslag is echter volgend op het inspectiebezoek ontvangen en niet voor 1 juni. 
Voorwaarde 2 is daarom met 'nee' beoordeeld. 
 

 
 

7.2 Klachtenregeling oudercommissie 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 4 De houder draagt er zorg voor dat over elk 
kalenderjaar een openbaar verslag wordt 
opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste 
onderdelen worden aangegeven.5 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

 5 De houder zendt het verslag voor 1 juni van 
het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

Houder heeft over 2012 uitsluitend een klachtenjaarverslag cliënten aan de GGD toegezonden en 
geen met betrekking tot de oudercommissie.  
 

 

                                                 
4 Het openbaar verslag bevat de volgende onderdelen: beknopte beschrijving van de regeling, de wijze waarop 
de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht, de samenstelling van de klachtencommissie, in welke 
mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten, het aantal en de aard van de door 
de klachtencommissie behandelde klachten, de strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van 
de maatregelen. 
5 Het openbaar verslag bevat de volgende onderdelen: beknopte beschrijving van de regeling, de wijze waarop 
de houder de regeling onder de aandacht heeft gebracht, de samenstelling van de klachtencommissie, in welke 
mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten, het aantal en de aard van de door 
de klachtencommissie behandelde klachten, de strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van 
de maatregelen. 
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Gegevens voorziening 
 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Speelhoeve 

Website : http://www.despeelhoeve.nl  

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie :  Nee  Ja 

 

Gegevens houder  

Naam houder : Marie Juliana Hamersma - Ploegstra 

Adres : Klam 15 

Postcode en plaats : 8603 DR SNEEK 

Website : www.despeelhoeve.nl  

KvK nummer : 01082541 

 
Gegevens toezicht 
 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 

Adres  : Postbus 612 

Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 

Telefoonnummer : 088-2299222 

Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw S. Oomkens 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : SUDWEST-FRYSLAN 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 8600 HA SNEEK 

 

Planning 

Datum inspectiebezoek  : 13-08-2013 

Opstellen concept inspectierapport  : 28-08-2013 

Zienswijze houder : n.v.t. 

Vaststelling inspectierapport : 16-09-2013 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 16-09-2013 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente  

: 16-09-2013 

Openbaar maken inspectierapport : 07-09-2013 

 

Overzicht gebruikte bronnen 

Interview houder en/of 
locatieverantwoordelijke 

: Houder was ten tijde van de inspectie niet op de locatie 
aanwezig. 
 

Interview anderen : Gesproken met pedagogisch medewerkers. 

Observaties : Tijdens o.a. vrij spel, verschoonmoment, voeden, naar 
bed brengen, liedjes zingen en lunch. 
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Andere bronnen: 
Website, www.despeelhoeve.nl  
Plaatsingslijsten, week 33 
Presentielijsten, week 33 
Personeelsrooster, week 33 
Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector, 2012 
  
Klachtenvrijbrief cliënten 2012 van SKK 
Klachtenvrijbrief oudercommissie 2012 SKK 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
 
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  
 
 
 
 

 
 


