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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 23 mei 2017 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij KDV de Boshoeve in Nieuw-Vennep. 

  
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 
getoetst. 
  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over KDV de 
Boshoeve volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein verder 
uitgewerkt. 

  
Deze inspectie maakt deel uit van de pilot flexibele inspectie activiteit waarin diverse voorwaarden 
kunnen zijn getoetst. 
 
Feiten over KDV de Boshoeve 
Kinderdagverblijf de Boshoeve is gevestigd in Nieuw Vennep en biedt opvang aan kinderen van 0-4 

jaar. De locatie staat geregistreerd met 56 kindplaatsen. Kenmerkend aan deze locatie is de 
reguliere kinderopvang gecombineerd met de opvang van ziekte kinderen en/of kinderen met een 
handicap. Voor de verzorging zijn naast pedagogisch medewerkers o.a. ook een verpleegkundige, 
orthopedagoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en logopedist aanwezig. 
  
Het kinderdagverblijf heeft vier groepen: het Vogelnestje (0-2 jaar), de Bonte Koe (1 1/2 -4 jaar), 
de Vrolijke Vijver (2-4 jaar) en de Bloementuin (0-2 jaar en zorgkinderen). Tevens is er een 

peuterplus groep aanwezig. De groepen staan, afhankelijk van het kind aantal en de leeftijd van de 
kinderen, dagelijks onder begeleiding van één tot drie beroepskrachten. 
  

Belangrijkste bevindingen  
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 
geconstateerd. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  
De voorziening kan maximaal 56 kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens het 

onderzoek zijn er vijf stamgroepen en worden er 55 kinderen opgevangen (inclusief zorgkinderen). 
  
Er zijn vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Op een 
aantal dagen worden stagiaires en groepshulpen ingezet. Op de dag van het onderzoek zijn er 11 

beroepskrachten, 4 zorgmedewerkers, 3 groepshulpen en 2 kantoormedewerkers aanwezig. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef 
is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 
 
Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 
aan de gestelde eisen. 

 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in 5 stamgroepen (inclusief peuterplus). 
 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

Op KDV de Boshoeve is in oktober 2016 een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
uitgevoerd. 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Er wordt beschreven welke risico's kinderen lopen per 
ruimte en de maatregelen die genomen zijn worden aangegeven. Veel maatregelen zijn in 
vestigingsregels en protocollen vastgelegd. 

 
Uit een observatie en een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat ze zijn geïnformeerd over de 
risico-inventarisaties en het daaruit voortvloeiende beleid. Op de dag van het uitgevoerde 
onderzoek is zichtbaar dat in de praktijk het beleid wordt uitgevoerd. 
 
De ongevallenregistratie voldoet aan de gestelde eisen. Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid en een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat wordt voldaan aan de 

gestelde voorwaarden. 
 
 
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. 
 

Uit een gesprek met de beroepskrachten en het pedagogisch beleidsplan van de houder alsmede 
observaties in de praktijk blijkt dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Accommodatie en inrichting’. 

 
Het kinderdagverblijf is gelegen in een eigen pand in Nieuw Vennep. Op de begane grond is het 
kinderdagverblijf gesitueerd. Er zijn 5 groepen (inclusief peuterplus) aanwezig, op leeftijd 
ingedeeld. Kenmerkend is de zorg die gegeven kan worden aan kinderen met een chronische ziekte 
en/of beperking. 
De buitenruimte is rondom het gebouw gesitueerd en is "natuurlijk" aangelegd, ook zijn er kippen 

aanwezig. 
  
 
Binnenruimte 
 
De voorziening heeft voor elke stamgroep de beschikking over een afzonderlijke vaste 
groepsruimte. 

 
Er is voldoende m² binnenspeelruimte beschikbaar. De binnenruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
De binnenruimte voldoet aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de binnenruimte. 
 
 

Buitenspeelruimte 
 
De voorziening heeft de beschikking over een direct aangrenzende buitenspeelruimte en er is 
voldoende m² buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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 is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 1.49 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling 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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Boshoeve 

Website : http://www.kinderopvangdeboshoeve.nl  
Aantal kindplaatsen : 56 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Flexibele inspectieactiviteit 
 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Bzzzonder Boshoeve BV 
Adres houder : Laan van Aïda 16 

Postcode en plaats : 2152GJ Nieuw-Vennep 
KvK nummer : 55035604 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM HAARLEM 
Telefoonnummer : 023-7891613 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smit 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130AG HOOFDDORP 
 
Planning 
Datum inspectie : 23-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 07-06-2017 

Vaststelling inspectierapport : 09-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-06-2017 
 

 
 

http://www.kinderopvangdeboshoeve.nl/
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
 
 
 

 
 
 

 


