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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Tijdens het nader onderzoek is de houder mevrouw F. Rinsma - Dijkstra aanwezig tijdens de 
rondgang op de locatie.  

 
Beschouwing 

In opdracht van Gemeente Heerenveen heeft GGD Fryslân op 23 oktober 2014 een nader 
onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Villa de Buitenkans te Heerenveen. 
  
Villa de Buitenkans is een kleinschalig particulier kindercentrum, gelegen in het centrum van 
Heerenveen. Naast dagopvang biedt het kindercentrum ook buitenschoolse opvang aan.  
Villa de Buitenkans laat zich wat betreft haar visie op menszijn, de ontwikkeling van kinderen en 
opvoeden, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. 
  
De huidige houder heeft na het faillissement van Stichting Speelwerk, uitgesproken op 3 december 
2013, het kinderdagverblijf per 1 januari 2014 overgenomen.  
De huidige eigenaar van het kindercentrum is jarenlang werkzaam geweest bij het kindercentrum. 
Het kinderdagverblijf heeft het 'oude' LRKP behouden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 13 februari 2014 heeft er een onderzoek na registratie plaats gevonden. 
  
Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van: 

• het pedagogisch beleidsplan, de beschrijving van het vierogenprincipe en de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep; 

• de binnenruimte, de beschikbaarheid van ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte per kind in 
de groepsruimte. 

  
Conclusie 
In het huidige nader onderzoek is gebleken dat de houder de overtredingen heeft hersteld.  

 
 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 

 
Inspectie 13 februari 2014:  
 
Op 13 februari 2014 is tijdens het onderzoek na registratie vastgesteld dat in het pedagogisch 
beleidsplan de volgende eisen niet in duidelijke en observeerbare termen waren beschreven:   

• de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven 
• de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen 

worden opgevangen 
  
Nader onderzoek 23 oktober 2014:  
 
Tijdens het nader onderzoek op 23 oktober 2014 is geconstateerd dat er alsnog wordt voldaan aan 
de inspectievoorwaarden. 
  
Op 30 maart 2014 heeft de houder, ter aanvulling op de zienswijze, een aangepast pedagogisch 
beleidsplan per email toe gezonden. 
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de ontbrekende voorwaarden in het pedagogisch 
beleidsplan staan beschreven.    
  
Bij een volgende inspectie zal getoetst worden of de in het pedagogisch beleidsplan beschreven 
voorwaarden overeenkomen met de praktijk.   
  
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 23 oktober 2014 op locatie met mevrouw 
F. Rinsma - Dijkstra, houder) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch kader Villa de Buitenskans ontvangen 30 maart 2014) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
Binnenruimte 

 
Inspectie 13 februari 2014: 
  
Op 13 februari 2014 werd tijdens het onderzoek na registratie geconstateerd dat er onvoldoende 
binnenspeelruimte per kind beschikbaar was voor de dreumesgroep en de twee peutergroepen. 
De houder gaf aan dat het kinderdagverblijf ook gebruik maakte van de BSO ruimte in het 
souterrain. Het souterrain bleek echter voor het kinderdagverblijf niet permanent beschikbaar 
(onder ander in de vakanties) te zijn waardoor de vierkante meters niet bij het kinderdagverblijf 
meegerekend konden worden.  
  
De houder diende vervolgens aan te tonen dat de speelhal boven en op de begane grond door de 
brandweer of de bouw- en woningtoezicht als verblijfsruimte waren bestempeld, aangezien deze 
ruimtes ook werden gebruikt als doorloop. 
(Ruimtes die niet als verblijfsruimte zijn bestempeld mogen niet meegeteld worden in het aantal 
vierkante meters grondoppervlakte). 
  
Op 25 maart werd er door de houder een e-mail naar de toezichthouder opgestuurd.  
Het gebruik van verschillende ruimtes door de diverse groepen was door de houder gewijzigd: 
  
  
Groep Souterrain Groepsruimte Speelhal 

bg 
Snoezel Lichtruimte Speelhal 

1e 
Totaal M2 p.p Max 

kind 
Max 
kind 

BSO 52,50      52,5 3,5 15 15 
Peuter 1  27,50 10,75 6,8 5,3  50,38 3,5 14,39 14 
Peuter 2  27,50 10,75 6,8 5,3  50,38 3,5 14,39 14 
Dreumes  41,25   5,3 10,5 57,08 3,5 16,3 14 
Baby  30,25     30,25 3,5 8,64 8 
 52,50 126,50 21,50 13,50 16 10,5     

 
De beoordeling op dit punt bleef ongewijzigd aangezien de houder nog niet had aangetoond dat de 
beide speelhallen als verblijfsruimte werden bestempeld. 
  
Nader onderzoek 23 oktober 2014: 
 
De houder heeft aangetoond dat de twee speelhallen door de inspecteur brandpreventie en 
bouwtoezicht zijn aangemerkt als verblijfsruimten voor het kinderdagverblijf.  
  
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (rondgang door de locatie op 23 oktober 2014) 
• PDF bestand kopie email inspecteur Brandpreventie en Bouwtoezicht, 28-05-2014 
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Inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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 2 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 de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 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) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Villa de Buitenkans 
Website : www.villadebuitenkans.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000028728556 
Aantal kindplaatsen : 51 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Femke Rinsma - Dijkstra 
Website : www.villadebuitenkans.nl  
KvK nummer : 59429844 
 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw K. Wilpshaar 

 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : HEERENVEEN 
Adres : Postbus 15000 
Postcode en plaats : 8440 GA HEERENVEEN 
 

Planning 

Datum inspectie : 23-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-11-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder  : 06-11-2014 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2014 
 
 

 


