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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 aangekondigd nader onderzoek naar aanleiding 
van twee handhavingsbesluiten die zijn genomen door de gemeente Súdwest-Fryslân.  
  
Dit nader onderzoek richt zich op alle overtredingen die beschreven staan in de 
aanwijzingsbrief d.d. 22-08-2014 met kenmerk U14.008253 en in de aanwijzingsbrief d.d. 19-08-
2014 met kenmerk U14.008075. 
  
Het nader onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 
- een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden, en 
- een locatiebezoek 
Daarnaast heeft de toezichthouder overleg gevoerd met de houder van de vestiging.  

 
Beschouwing 

Algemeen 
Kinderdagverblijf de Speelhoeve is een particulier kinderdagverblijf, gevestigd in een kop-hals-
romp boerderij ‘De Emmahoeve’, gelegen aan de rand van Sneek. Het kinderdagverblijf werkt met 
twee stamgroepen; groep De Rups en groep De Vlinder. Beide stamgroepen vangen maximaal 12 
kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Naast de beide stamgroepsruimtes heeft het 
kinderdagverblijf de beschikking over een grote speelruimte. Aangrenzend aan het 
kinderdagverblijf is er aan de voorzijde een speelplein aangelegd en aan de achterzijde een 
buitenspeelplaats. Aangrenzend aan de buitenspeelplaats lopen onder andere schapen, geiten, 
kippen en konijnen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 zijn er tekortkomingen geconstateerd op de 
onderdelen pedagogisch klimaat, personeel en groepen en risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. 
Daarnaast loopt er nog een handhavingstraject op het onderdeel klachten. In een nader onderzoek 
op dit onderdeel, uitgevoerd op 30-06-2014 is gebleken dat de houder niet alle tekortkomingen 
heeft hersteld.  
  
Nader onderzoek 
De toezichthouder heeft documenten bij de houder opgevraagd. Naar aanleiding van het 
documenten onderzoek is er op 08-12-2014 een aangekondigd bezoek gebracht aan de vestiging 
en heeft er een gesprek plaatsgevonden met de houder. Op het onderdeel pedagogisch beleid is 
overleg en overreding toegepast. De houder heeft binnen het gestelde termijn het pedagogisch 
beleidsplan aangepast. 
  
Bevindingen 
De houder heeft de overtreding van de volgende voorwaarde nog niet hersteld: 
• Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.  
  
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ 

opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Aan 

de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 
  
Pedagogisch beleid 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de 

eisen die gesteld zijn aan het pedagogisch beleidsplan. Verschillende voorwaarden werden niet of 

in onvoldoende mate in duidelijke en observeerbare termen beschreven. 
  
Nader onderzoek 
De houder heeft op 21-11-2014 een nieuw pedagogisch beleidsplan naar de toezichthouder 
opgestuurd. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het opendeurenbeleid en het samenvoegen van 
stamgroepen niet duidelijk zijn beschreven. Op dit onderdeel is overleg en overreding toegepast. 
De houder heeft op 14-12-2014 een aangepaste versie opgestuurd.  
 
Uit onderzoek is  geconstateerd dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 

maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 

(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is. 

• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 

• Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
het vierogenprincipe is vormgegeven. 

 
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel pedagogisch beleid hersteld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 08-12-2014) 

• 
Pedagogisch beleidsplan (versie juni 2014, ontvangen op 21-11-2014 en versie december 
2014, ontvangen op 14-12-2014) 

• Vierogenprincipe kinderdagverblijf (ontvangen op 21-11-2014) 
• Notulen oudercommissie vier ogen principe 16-06-2014 (ontvangen op 21-11-2014) 
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Personeel en groepen 

 
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ 

opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Aan 

de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat de verklaring omtrent het 

gedrag van de houder niet voldoet aan de gestelde eisen. In het screeningsprofiel van de 

verklaring omtrent het gedrag ontbreekt  functieaspect 84, belast zijn met de zorg voor 

minderjarigen.   
  
Nader onderzoek 
De houder heeft na het jaarlijks onderzoek gelijk een nieuwe verklaring omtrent het gedrag 
aangevraagd. De houder heeft deze op 01-07-2014 naar de toezichthouder gestuurd. De verklaring 
omtrent het gedrag voldoet aan de eisen. 
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel verklaring omtrent het gedrag hersteld. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat een beroepskracht niet in het 

bezit is van een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie.  
  
Nader onderzoek 
De houder heeft een gelijkstellingsverzoek bij het FCB ingediend, maar deze is volgens de houder 
afgewezen. Voor de desbetreffende beroepskracht is er een EVC traject opgestart. Dit traject kan 
drie maanden duren. Uit dit traject wordt duidelijk of de beroepskracht daarna nog scholing moet 
volgen. 
  
Conclusie: 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de houder de overtreding van de volgende 

voorwaarde(n) nog niet heeft hersteld: 

 
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

 
Opvang in groepen 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan 

het item opvang in groepen. Tijdens de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen is 

geconstateerd dat de samengestelde stamgroep uit meer dan 16 kinderen bestaat en de kinderen 

in meerdere stamgroepen worden opgevangen zonder een tussen de houder en ouder schriftelijk 

overeengekomen periode.  
  
Nader onderzoek 
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat het kinderdagverblijf De Speelhoeve met twee 
stamgroepen werkt met maximaal 12 kinderen per groep in de leeftijd van 6 weken – 4 jaar. 
  
Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten betreffende de periode 1 september t/m 31 oktober 2014 is geconstateerd dat het 
kinderdagverblijf voldoet aan het item opvang in groepen.  
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel opvang in groepen hersteld. 
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Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de 

beroepskracht-kindratio. 
  
Nader onderzoek 

Op de aanwezigheidslijsten van de kinderen worden de haal- en brengtijden van de kinderen 
genoteerd. Daarnaast worden op deze lijsten ook de werktijden van de beroepskrachten 
opgeschreven. 
  
Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten betreffende de periode 1 september t/m 31 oktober 2014 is geconstateerd dat het 
kinderdagverblijf voldoet aan de beroepskracht-kindratio en aan de voorwaarde dat minstens de 
helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken 
van de beroepskracht-kindratio.  
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel beroepskracht-kindratio hersteld. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 08-12-2014) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 01-07-2014) 
• Presentielijsten (periode 1 september t/m 31 oktober 2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Personeelsrooster (periode 1 september t/m 31 oktober 2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Notulen teamoverleg (30-06-2014, 25-08-2014 en 03-11-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Blanco plaatsingsovereenkomst (ontvangen op 21-11-2014 en 14-12-2014) 
• Inspectierapport 12-05-2014; jaarlijks onderzoek 
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Veiligheid en gezondheid 

 
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en 

gezondheid’ opnieuw belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek 

beschreven. Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de 

huidige wet- en regelgeving.     
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan 

alle items op het onderdeel risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid zijn meer dan een jaar oud, in ieder voor de kinderen toegankelijke 

ruimte zijn de risico's niet op een aparte inventarisatielijst vastgelegd en de inventarisaties met 

daarbij behorende plannen van aanpak zijn niet inzichtelijk op de locatie voor de medewerkers. 
  
Nader onderzoek 
De houder heeft een nieuwe risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op 16-08-2014 en op 
17-08-2014 uitgevoerd, middels de risicomonitor. De houder heeft op 21-11-2014 de 
toetsingsrapportages veiligheidsmanagement en gezondheidsmanagement voor de GGD en het 
veiligheidsverslag en gezondheidsverslag naar de toezichthouder opgestuurd.  
Uit de toetsingsrapportage blijkt dat alle ruimtes waar kinderen mogen komen zijn 
geïnventariseerd. Daarnaast is de module gezondheidsrisico's bij agrarische opvang ingevuld.  
  
Risico's worden geborgd middels het werken met protocollen en huisregels. Tijdens iedere 
teamvergadering wordt een protocol besproken binnen het team. 
  
Tijdens de inspectie op de vestiging is geconstateerd dat de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid en de protocollen inzichtelijk zijn voor de medewerkers. 
  
Uit bovenstaande bevindingen is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
• De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
• De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.  
• 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.  

• De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.  

• De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
• De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
• 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.  

• De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 

 
Conclusie: 
De houder heeft alle tekortkomingen op het onderdeel risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid hersteld. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan 

het item meldcode kindermishandeling. Kinderdagverblijf De Speelhoeve werkt met het verouderde 

voorbeeldprotocol en niet met de meldcode kindermishandeling.  
  
Nader onderzoek 
De houder heeft op het kinderdagverblijf de meldcode kindermishandeling van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (juli 2013) ingevoerd waarin een duidelijke procedure is 
vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of 
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seksueel geweld. De sociale kaart is zo volledig mogelijk ingevuld met de organisaties en instanties 
van de regio waar het kinderdagverblijf gevestigd is. 
  
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de houder opgestuurd naar de 
medewerkers en is besproken in een teamoverleg. Daarnaast is de meldcode gepubliceerd op de 
website van het kinderdagverblijf. 
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkomingen op het onderdeel meldcode kindermishandeling hersteld. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 08-12-2014) 
• Observaties (op 08-12-2014) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (versie 17-08-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (versie 16-08-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Actieplan veiligheid (versie 17-08-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Actieplan gezondheid (versie 16-08-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Veiligheidsverslag (versie 17-08-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Gezondheidsverslag (versie 16-08-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Huisregels/groepsregels (ontvangen op 21-11-2014) 
• Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013, ontvangen op 21-11-2014) 

• 
Pedagogisch beleidsplan (versie juni 2014, ontvangen op 21-11-2014 en versie december 
2014, ontvangen op 14-12-2014) 

• Notulen teamoverleg (30-06-2014, 25-08-2014 en 03-11-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Calamiteitenplan (ontvangen op 21-11-2014) 
• Hygiëneprotocol 21-07-2014 (ontvangen op 21-11-2014) 
• Ontruimingsplan 13-03-2010 (ontvangen op 21-11-2014) 
• Protocol geneesmiddelenverstrekking juli 2006 (ontvangen op 21-11-2014) 
• Protocol veilig slapen en wiegendood (ontvangen op 21-11-2014) 
• Protocol veiligheid (ontvangen op 21-11-2014) 
• RI Brandveiligheid (ontvangen op 21-11-2014) 
• Vierogenprincipe kinderdagverblijf (ontvangen op 21-11-2014) 
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Ouderrecht 

 
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ opnieuw 

belicht. Per aspect wordt eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. Aan de hand 

van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en regelgeving.  
  
Klachten 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12-05-2014 en in het nader onderzoek d.d. 30-06-2014 is 

geconstateerd dat de houder niet voldoet aan het item klachten. De houder heeft geen openbaar 

klachtenverslag oudercommissie 2013 naar de toezichthouder opgestuurd.   
  
Nader onderzoek 
De houder heeft een openbaar klachtenverslag oudercommissie 2013 opgesteld. Het verslag 
voldoet aan de gestelde eisen. De houder heeft het klachtenverslag op de website van het 
kinderdagverblijf geplaatst. 
  
Conclusie: 
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel klachten hersteld. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 08-12-2014) 
• Notulen oudercommissie (16-06-2014, ontvangen op 21-11-2014) 
• Website (www.despeelhoeve.nl, geraadpleegd op 22-12-2014) 
• Klachtenregeling (interne en externe klachtenregeling, ontvangen op 21-11-2014) 
• Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2013, ontvangen op 21-11-2014) 
• Inspectierapport 12-05-2014; jaarlijks onderzoek 
• Inspectierapport 30-06-2014; nader onderzoek 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(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) 
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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 
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) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 
dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 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. 
(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) 

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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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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) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Klachten 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Speelhoeve 
Website : http://www.despeelhoeve.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Marie Juliana Hamersma-Ploegstra 
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 H. Bijl 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : SUDWEST-FRYSLAN 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 8600 HA SNEEK 
 

Planning 

Datum inspectie : 08-12-2014 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-12-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 23-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 30-12-2014 
 
 

 


