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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Bij de gemeente Hardenberg is een verzoek ingediend voor een wijziging van het aantal 

kindplaatsen voor deze locatie. 

De gemeente heeft de toezichthouder de opdracht gegeven een advies uit te brengen. Tijdens dit 

incidentele onderzoek worden alle items m.b.t. de wijziging, stabiliteit van de groep en de 

accommodatie beoordeeld. 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 

betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 

afgeeft. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf (KDV) Het Kalfje en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over Agrarische kinderopvang Het Kalfje 

KDV Het Kalfje is onderdeel van Agrarische kinderopvang Het Kalfje. Deze organisatie biedt 

kleinschalige kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. 

De  opvang vindt plaats in een grote verbouwde varkensschuur op het terrein van de boerderij. Dit 

houdt in dat er een samenwerking is met het agrarische bedrijf. Door aan te sluiten bij de diverse 

activiteiten en werkzaamheden die op het agrarisch bedrijf plaatsvinden, komen de kinderen 

spelenderwijs in aanraking met het dagelijks leven op en rondom de boerderij.  

Er zijn drie groepen dagopvang in het hoofdgebouw gerealiseerd en in het naastgelegen gebouw, 

de verbouwde deel, is de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd.  

De houder heeft het voornemen om per 1 januari 2023 een extra KDV groep van 16 kinderen te 

starten naast de bestaande groepen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 27-02-2020 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 

• 26-04-2021 jaarlijks onderzoek (telefonisch vanwege de coronapandemie); de getoetste 

voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.   

• 17-01-2022 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen een uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 48 

naar 64. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 
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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, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• wijzigingen 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

De houder heeft de wijziging uitbreiding kindplaatsen medegedeeld aan het college, nadat deze 

wijziging bekend is geworden. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein 'Registratie, wijzigingen en administratie' is conform de 

Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Wijzigingsformulier exploitatie 
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Personeel en groepen 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op de locatie wordt er met de volgende stamgroepen gewerkt: 

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

Koetjes 16 2,5 - 4 jaar

Kalfjes 16 0 - 3 jaar

Pinkjes 16 0 - 3 jaar

Deze groepen bevinden zich in de voormalige boerenschuur. 

Na de uitbreiding van kindplaatsen zullen maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar 

opgevangen worden op de bovenverdieping van het naastgelegen gebouw in de ochtenduren. 

 's Middags verblijven kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) hier. 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind, indien wenselijk, met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouder(s) en het kind het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van 

het kind. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden binnen het domein 'Personeel en groepen' zijn conform de Wet 

kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 
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Accommodatie 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Voor de wijziging van het aantal kindplaatsen van 48 naar 64 heeft de toezichthouder de 

binnenspeelruimte en buitenruimte bekeken en het aantal vierkante meters meegenomen in de 

beoordeling.  

Binnenspeelruimte 

Het KDV zal gebruik gaan maken van de bovenverdieping van de verbouwde deel in het 

naastgelegen gebouw. 

De vloeroppervlakte van deze ruimte is in totaal 72,5 m². Het kindercentrum beschikt hiermee 

over voldoende ruimte voor 16 extra kindplaatsen. 

Deze groepsruimte is momenteel nog ingericht voor de kinderen van de BSO. Vóór aanvang van de 

opvang in januari zal de houder de ruimte inrichten met meubels voor de peuters zoals lage tafels 

met bijbehorende stoelen. Ook zal er een poppenhoek en een bouwhoek gerealiseerd worden. 

Tevens komt er een verschoonmeubel. 

Buitenspeelruimte 

Het KDV maakt gebruik van de grote buitenspeelruimte van de locatie. De buitenspeelruimte is 

altijd beschikbaar en aangrenzend aan het KDV. De buitenspeelruimte bevat meer dan 100 m² 

grond rondom de voormalige boerderij en biedt veel uitdaging voor de kinderen om te spelen. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden binnen het domein 'Accommodatie' zijn conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

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) 

Personeel en groepen 

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) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

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

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. 
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(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 : Agrarische kinderopvang Het Kalfje

Website : http://www.hetkalfje.nl

Vestigingsnummer KvK : 000034502351

Aantal kindplaatsen : 48

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Agrarische Kinderopvang Het Kalfje B.V.

Adres houder : Hardenbergerweg 19a

Postcode en plaats : 7691 PC Bergentheim

KvK nummer : 75241722

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : M. Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hardenberg

Adres : Postbus 500

Postcode en plaats : 7770 BA HARDENBERG

Planning 

Datum inspectie : 18-10-2022

Opstellen concept inspectierapport : 20-10-2022

Zienswijze houder : Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport : 20-10-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2022

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-10-2022

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport en heeft geen gebruik gemaakt van de 

gelegenheid een zienswijze in te dienen. 


