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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.  

 

Beschouwing 

Peuterspeelboerderij Hummelhoef is gelegen in het buitengebied van Oirschot. Het is sinds 2001 

gevestigd in hetzelfde gebouw als de kampeerboerderij Het Fluitenkruid. De Peuterspeelboerderij 

Hummelhoef heeft een apart adres en ingang. De peuterspeelboerderij is in 1971 opgericht als 

peuterspeelzaal en is in september 2013 geregistreerd als kinderdagopvanglocatie. 

 

Peuterspeelboerderij Hummelhoef bestaat uit één stamgroep met maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 22 maanden - 4 jaar. De speelboerderij heeft de beschikking over een ruime binnen-en 

buitenruimte. Er wordt veel gebruik gemaakt van de omgevingsfactoren, zoals de kippen voeren en 

kijken naar koeien en tractoren. Er wordt ten tijde van de inspectie op maandag t/m 

vrijdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur opvang aangeboden. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis vanaf 2019. 

 

Datum  Bevindingen  

 

Jaarlijkse 

inspectie 

 20-08-

2019 

Niet alle getoetste inspectie-voorwaarden voldeden aan de Wet Kinderopvang. Er zijn 

overtredingen geconstateerd op het domein Pedagogisch klimaat, met betrekking tot 

het VVE- beleid en opleidingsplan en op het domein personeel en groepen, met 

betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang.   

Jaarlijkse 

inspectie 

 30-09-

2020 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de 

Wet Kinderopvang.   

Jaarlijkse 

inspectie 

01-10-

2021 

Er is geconstateerd dat de getoetst inspectie-items, na het bieden van herstelaanbod, 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. Het herstelaanbod betrof de domeinen 

Pedagogisch Klimaat en Personeel en Groepen.   

 

Huidige inspectie op 8 februari 2022 

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het modelrisicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op pedagogisch klimaat 

en personeel en groepen. 
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Conclusie  

Er is geconstateerd dat de getoetst inspectie-items voldoen aan de Wet Kinderopvang.  

 

Landelijkregister kinderopvang (LRK)  

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 16 kindplaatsen met registratienummer 

105732096.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Peuterspeelboerderij Hummelhoef hanteert een beleidsplan waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert peuterspeelboerderij Hummelhoef ook een 

pedagogisch werkplan waarin de werkwijze op de locatie verwoord is. 

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 

of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 

kader van het bieden van verantwoorde dagopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 

Citaat 1:  Pedagogisch beleidsplan blz. 15: 

"Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van peuters. In 

een groep doen zich relatief veel leermomenten voor, bijvoorbeeld bij conflicten tussen peuters, bij 

verdriet of pijn. Door de reactie van de pedagogisch medewerker en de uitleg die zij daarover 

geeft, ervaren peuters de grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Peuters 

begrijpen zo beter waarom bepaald gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties." 
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Praktijk : Observatie d.d. 8-02-2022 om 09:40u-10:30u  

Tijdens de inspectie is gezien dat twee kinderen met hetzelfde speelgoed willen spelen. Een 

beroepskracht loopt naar de kinderen toe en gaat er op ooghoogte bij zitten. De beroepskracht 

vraagt aan de kinderen: "Wie was er eerst mee aan het spelen?" . De kinderen antwoorden de 

beroepskracht. De beroepskracht zegt vervolgens tegen het kindje dat later met het speelgoed 

wilde spelen: "Als jij er dadelijk mee wilt spelen moet je het eerst aan het andere kindje vragen".  

De kinderen begrijpen wat de beroepskracht zegt en spelen gemoedelijk verder. De ruzie is 

opgelost.  

 

Citaat 2: Pedagogisch beleidsplan blz. 13: 

"Bij Hummelhoef wordt veel rijke en kwalitatief goede taal aangeboden door interactief voorlezen, 

uitbreiding van de woordenschat, muziek, versjes, (geheugen)spelletjes, werken met 

ontwikkelingsmateriaal, gesprekjes, vragen stellen, kringactiviteiten, thema’s van Puk en Ko e.d. 

Op Hummelhoef zijn we voortdurend bewust bezig (observerend en/of sturend) met de interactie 

van de peuter (in relatie tot de pedagogische begeleiders, ouders/opvoeders en onderling)." 

 

Praktijk: Observatie d.d. 8-02-2022 om 09:40u-10:30u    

Tijdens het inspectiebezoek is gezien dat een beroepskracht fruit schilt aan een tafel. De kinderen 

zitten om haar heen en krijgen om de beurt een stukje fruit. Tijdens het schillen zingt de 

beroepskracht kinderliedjes met de kinderen. Er heerst een ontspannen en vrolijke sfeer. Naast het 

zingen van liedjes voert de beroepskracht ook gesprekjes met de kinderen. Ze verdeelt haar 

aandacht eerlijk over de aanwezige kinderen.  

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten op d.d. 08-01-2022 om 09:40u-10:30u) 

• Observatie(s) (Observatie d.d. 8-02-2022 om 09:40u-10:30u ) 

• Pedagogisch beleidsplan (Peuterspeelboerderij Hummelhoef pedagogisch beleidsplan, 2021-

2022 versie 3) 

• Pedagogisch werkplan (Peuterspeelboerderij Hummelhoef pedagogisch werkplan) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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

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

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

  

Door middel van een steekproef is van twee beroepskrachten en een stagiaire is gecontroleerd of 

ze in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Opleidingseisen’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

Opleidingseisen beroepskrachten 

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van twee 

beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.  



 

 

8 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-02-2022 

Peuterspeelboerderij Hummelhoef te Oirschot 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Een kind wordt in één stamgroep opgevangen.  

   

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen  

Hummelhoef  22 maanden - 4 jaar 16 12 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten op d.d. 08-01-2022 om 09:40u-10:30u) 

• Observatie(s) (Observatie d.d. 8-02-2022 om 09:40u-10:30u ) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 08-02-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 08-02-2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (Twee diploma's ingezien) 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst 

stagiaire) 

• Pedagogisch beleidsplan (Peuterspeelboerderij Hummelhoef pedagogisch beleidsplan, 2021-

2022 versie 3) 

• Pedagogisch werkplan (Peuterspeelboerderij Hummelhoef pedagogisch werkplan) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (HBO Leraar Speciaal Onderwijs) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelboerderij Hummelhoef 

Website : http://www.hummelhoef.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Peuterspeelboerderij Hummelhoef 

Adres houder : Spoordonkseweg 113A 

Postcode en plaats : 5688 KC Oirschot 

Website : www.hummelhoef.nl 

KvK nummer : 41095287 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sigrid van der Zanden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oirschot 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 5688 ZG OIRSCHOT 
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Planning 

Datum inspectie : 08-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-02-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-03-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


