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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Het Boerderijtje is gevestigd in het buitengebied van Bornerbroek op een actief 
boerenbedrijf. Het kinderdagverblijf is een nieuwbouw in een groene omgeving waar kinderen met 
allerlei dieren in contact kunnen komen. De dieren zijn gehuisvest in het weiland naast het 
dagverblijf. 
Het kinderdagverblijf heeft een grote, omheinde en schaduwrijke buitenspeelplaats. 
  
De houder heeft zich goed voorbereid op de start van een kinderdagverblijf. De GGD heeft dan ook 
geen bezwaar tegen opname in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
De voorgenomen startdatum is 16 juni 2014. 
 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 
 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 
 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
De opvang die wordt geboden valt onder de Wet Kinderopvang: de opvang is bedrijfsmatig, er 
wordt opvoeding en verzorging geboden en de opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 
jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging van de houder. 
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Pedagogisch klimaat 
 
  
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op  de omgang met kinderen is beschreven. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet 
aan de voorwaarden. Echter is de houder momenteel nog niet in exploitatie en er kan momenteel 
nog niet worden beoordeeld of in de praktijk ook conform het beleidsplan wordt gewerkt.  
  
Het vierogenprincipe heeft de houder als volgt ingevuld: in alle ruimtes waar kinderen verblijven is 
cameratoezicht. Via internet en speciale inlogcodes en wachtwoorden is het mogelijk dat 
bijvoorbeeld een ouder live mee kan kijken. In verband met de privacy zal de houder deze 
mogelijkheid echter eerst met ouders bespreken alvorens van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
Omdat de houder vooralsnog als enige beroepskracht op het dagverblijf werkzaam zal zijn wordt 
met babyfoons gewerkt. De babyfoon staat bij de buren (ouders van de houder). 
In de komende tijd zal de houder nadenken over een andere invulling, bijvoorbeeld door de inzet 
van stagiaires of vrijwilligers. Met de toezichthouder is afgesproken dat naast het cameratoezicht 
(zonder live meekijken maar opnames blijven 4 weken bewaard) en het werken met babyfoons 
momenteel zo goed mogelijk aan de voorwaarde wordt voldaan waarbij tevens de houder in de 
gelegenheid wordt gesteld om de onderneming op de starten en te groeien. 
Met de houder is afgesproken dat bij de inspectie na aanvangsdatum exploitatie dit punt opnieuw 
zal worden beoordeeld. 
  
De beschrijving van het vierogenprincipe in het pedagogisch beleidsplan is door de gemaakte 
afspraken tijdens deze inspectie niet meer actueel. Met de houder is afgesproken dat het 
pedagogisch beleidsplan op dit punt herzien wordt en opnieuw beoordeelt zal worden bij de 3 
maands inspectie. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze 
waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 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) 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder is in het bezit van een geldige Verklaring omtrent gedrag. Momenteel zijn er geen 
andere medewerkers. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De houder, tevens beroepskracht, is in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Het gebouw waar de dagopvang is gehuisvest maakt deel uit van een boerenbedrijf. Er zijn 
altijd volwassen personen aanwezig. 
 
Opvang in groepen 
 
In eerste instantie zal op dit kinderdagverblijf met één stamgroep worden gewerkt. In deze 
stamgroep kunnen maximaal 15 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. De 
houder heeft een tweede stamgroepruimte. Hier kunnen 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
worden opgevangen. 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang zal Nederlands de voertaal zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Tevens is een 
preventief beleid opgesteld waardoor de geconstateerde risico's in voldoende mate geminimaliseerd 
worden. 
  
Omdat de dagopvang gehuisvest is op het terrein van een actief boerenbedrijf en de houder in het 
weiland naast het dagverblijf dieren huisvest zoals kippen, konijnen en pony's waar kinderen mee 
in aanraking komen, heeft de houder ook een hygiëneprotocol voor geiten- en schapenbedrijven 
met een publieke functie opgesteld. 
  
Met de houder is afgesproken dat op het moment dat daadwerkelijk kinderen worden opgevangen, 
de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid geëvalueerd dient te worden. Bij de inspectie na 
aanvangsdatum exploitatie zal de risico inventarisatie opnieuw worden beoordeeld. 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kinderopvang. Echter dient hier de sociale kaart nog ingevuld te 
worden en de meldcode moet nog aan de organisatie worden aangepast. Een en ander is met de 
houder besproken en zal bij de volgende inspectie opnieuw worden beoordeeld. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

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) 

 
Vierogenprincipe 
 
De houder heeft een voorlopige invulling voor het vierogenprincipe. Dit punt zal opnieuw worden 
beoordeeld bij de volgende inspectie, drie maanden na start exploitatie. Zie ook de toelichting bij 
pedagogisch beleidsplan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 
 
  
Binnenruimte 
 
Deze dagopvang heeft twee groepsruimtes. De houder zit nog midden in de verbouwing. De 
groepsruimtes zijn nog niet ingericht op tafels en kinderstoelen na. 
Iedere groepsruimte heeft twee slaapkamers. De slaapkamers zijn al voorzien van stapelbedjes. 
De twee groepsruimtes zijn geschakeld via een gemeenschappelijke keuken en een 
gemeenschappelijke verschoonruimte. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

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

 
Buitenspeelruimte 
 
De dagopvang heeft een grote, schaduwrijke buitenspeelplaats. Op het moment van inspectie was 
het terrein al omheind en de zandbak geplaatst. Gras en fietspaadjes moeten nog worden 
aangelegd. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 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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Ouderrecht 
 
  
Informatie 
 
De ouders worden in voldoende mate geïnformeerd over het te voeren beleid. 
 
Klachten 
 
De houder heeft momenteel nog geen externe klachtenregeling maar is voornemens zich aan te 
sluiten bij de Stichting klachtencommissie kinderopvang. Met de houder is afgesproken dat dit punt 
bij de inspectie na aanvangsdatum exploitatie opnieuw zal worden beoordeeld. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 
 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Informatiemateriaal voor ouders 
 



 

10 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 19-05-2014 
Het Boerderijtje te BORNERBROEK 

 
Inspectie-items 
 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

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) 
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) 
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) 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
 

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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 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 1 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 1 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) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e 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 1 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 1 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 de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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) 
Beroepskracht-kindratio 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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, 8 en 12 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) 
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) 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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) 
Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 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 passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Boerderijtje 
Vestigingsnummer KvK : 000029153719 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : S.H.M. Jannink-Schroten 
KvK nummer : 59907762 
 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  C Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ALMELO 
Adres : Postbus 5100 
Postcode en plaats : 7600GC ALMELO 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-05-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 21-05-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-05-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 27-05-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-05-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 17-06-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 


