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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

  

Het incidenteel onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten: 

 Documentenonderzoek naar de aanvraag wijziging kindplaatsen en de vierkante meters van de 

binnen- en buitenruimte. 

 Telefonisch en mail contact met de houder. 

  

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de kwaliteitseisen waarop de 

opvanglocatie getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden 

geplaatst. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.  

De uitbreiding van 20 naar 31 kindplaatsen kan worden doorgevoerd.  

  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf De Peuterhoeve is een particulier kinderdagverblijf en sinds juli 2016 gevestigd in 

Mijnsheerenland. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van 

0-4 jaar. De Lammetjes voor maximaal 12 en de Geitjes voor maximaal 8 kinderen. 

Tevens wordt er buitenschoolse opvang aangeboden op de eerste verdieping, BSO De Speelhoeve. 

De kleinschaligheid en de landelijke omgeving zijn kenmerkend voor de locatie. 

  

De locatie wordt aangestuurd door de houder. De houder is verantwoordelijk voor het opstellen van 

het locatiebeleid. De pedagogisch beleidsmedewerker is samen met de houder verantwoordelijk 

voor het pedagogisch beleid van KDV De Peuterhoeve en BSO De Speelhoeve. Aan beide locaties is 

ook een pedagogisch coach verbonden die het team op pedagogisch gebied ondersteunt. 

  

KDV De Peuterhoeve is sinds 9 juni 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 20 kindplaatsen.  

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 4 maart 2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit jaarlijks onderzoek 

zijn ook de tekortkomingen uit het inspectieonderzoek van 30 juli 2018 meegenomen ter 

beoordeling. 

Aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan. 

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op KDV de Peuterhoeve 

heeft geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

Op 16 februari 2021 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. De houder voldoet na 

hertstelaanbod aan de getoetste voorwaarden. 

Het herstelaanbod gaat over het volgende hoofdstuk: Stabiliteit van de opvang.  
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Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 8 april 2021 heeft de houder een wijzigingsverzoek gedaan bij de gemeente Hoeksche Waard 

voor een wijziging van het aantal kindplaatsen. De houder wil het aantal kindplaatsen uitbreiden 

van 20 naar 31. 

  

Op verzoek van de gemeente heeft de GGD documentenonderzoek uitgevoerd om te beoordelen of 

de uitbreiding redelijkerwijs kan plaats vinden. 

  

Uit het onderzoek blijkt dat de uitbreiding van het aantal kindplaatsen kan worden doorgevoerd. 

 

  

 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder doet direct mededeling aan het college van veranderingen van de aangewezen 

gegevens. De houder vraagt hierbij om de gegevens te wijzigen. 

 

De houder heeft op 8 april 2021 een verzoek bij het college ingediend om het aantal geregistreerde 

kindplaatsen van KDV De Peuterhoeve te verhogen van 20 naar 31 kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie ((8-04-2021)) 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De houder voldoet aan de kwaliteitseisen voor accommodatie en inrichting. 

 

Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke 

voorwaarden voldoet: 

 

Oppervlakte van de speelruimtes 

KDV de Peuterhoeve wil uitbreiden van 20 naar 31 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf zal gaan 

bestaan uit 3 stamgroepen. 

In de huidige 2 stamgroepen worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. In de toekomstige 3e 

stamgroep zullen kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. 

 

Binnenruimtes 

Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. De aanvraag is 

voor 31 kinderen. De minimale oppervlakte voor dit kindaantal is 108.5 m2. De volgende ruimtes 

zijn continu beschikbaar als speelruimte: 

 

Ruimte Oppervlakte Aantal kinderen Totaal m2 per kind 

 Lammetjes    42.25 m2    12    3.52 m2 

 Geitjes     28.92 m2      8    3.62 m2 

 Peuteropvang    50.4 m2    11     4.58 m2 

 

Buitenruimte 

Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. De buitenspeelruimte is 424 

m2 groot. Dit is ruim voldoende oppervlakte voor 31 kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie ((8-04-2021)) 

 Plattegrond 

 Inspectierapport BSO de Speelhoeve 24-09-2020 

 Informatie vanuit de houder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Peuterhoeve 

Website : http://www.peuterhoeve.nl 

Aantal kindplaatsen : 20 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : M.W. van der Plaat 

KvK nummer : 24458793 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Rieken 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hoeksche Waard 

Adres : Postbus 2003 

Postcode en plaats : 3260 EA Oud-Beijerland 

 

Planning 

Datum inspectie : 04-05-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 11-05-2021 

Vaststelling inspectierapport : 20-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-05-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 27-05-2021 

 



9 van 10 

Inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 04-05-2021 

De Peuterhoeve te Mijnsheerenland 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


