Aspecten aangaande Kinderopvang op de Boerderij
Twee vormen van kinderopvang:
Kinderopvang aan huis als gastouder
Kindercentra voor dagopvang
Kinderopvang aan huis:
Soort
Men is dan werkzaam onder de registratie van een gastouderbureau. De opvang
moet plaats vinden op het adres waar de gastouder woonachtig is.
De overheid overweegt hierin de wet aan te passen. (april 2009 is hier nog weinig
over bekend)
Financieel
Minimale investeringen worden vereist. De vergoeding bedraagt € 2,50 per kind per
uur. Opvangruimte moet kindvriendelijk en kindveilig zijn. Inspectie vindt plaats
door het gastouderbureau. Tevens zullen de risico’s van het agrarisch bedrijf hier in
de risico inventarisatie moeten worden meegenomen.
Registratie
Het gastouderbureau is de houder van gastouderopvang en staat als zodanig
geregistreerd. Deze is verantwoordelijk voor de Risico inventarisatie op gebied van
veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het gastouderbureau moet aan wettelijke
eisen voldoen zoals verwoord in de Wet Kinderopvang en de kwaliteitsregels
Kinderopvang. GGD inspecteert het gastouderbureau. Deze ontvangen hiervoor
bemiddelingsgelden.
Kwalificatie
Er worden geen opleidingseisen gesteld, wel is de gastouder verplicht een (kinder‐)
EHBO diploma te hebben. Een verklaring omtrent gedrag moet worden afgegeven
aan het gastouderbureau voor alle volwassen personen woonachtig op het adres
waar de kinderen worden opgevangen.

Kindercentra voor dagopvang:
Soort
Kindercentra voor kinderen van 0 – 4 jaar.
Het gebouw wat wordt ingericht voor kindercentra moet aan alle wetgeving, eerder
genoemd, voldoen. Tevens moet geïnspecteerd worden hoe de veiligheid van de
kinderen is geregeld ten opzichte van het agrarisch bedrijf. Risico’s moeten in kaart
worden gebracht en een plan van aanpak daartoe omschreven.
Extra
De dagindeling van de kinderen en de agrariër worden op elkaar afgestemd, wanneer
men regelmatig met de kinderen, onder begeleiding, het agrarisch bedrijf bezoekt.
Alle materialen op de boerderij moeten met zorgvuldigheid worden bediend,
verzekerd en veilig worden gesteld.
Risico’s ten opzichte van omgang met dieren en kinderen moeten in de risico
inventarisatie worden opgenomen.
Financieel
Om aan alle eisen volgens de wet Kinderopvang te voldoen moeten forse
investeringen worden gedaan. Kengetal hierbij is een investering van minimaal €
200.000,= per groepsruimte.
Ouders komen allen in aanmerking voor toeslag kinderopvang. Het prijspijl 2009 is
€ 6,10 per kind per uur. Men heeft personeel in dienst uitgaande van gemiddeld 2,5
Fte per groep kinderen. De personeelskosten bedragen 60% ten opzichte van de
omzet op jaarbasis.
Registratie
De ondernemer van een kindercentra is de houder en staat als zodanig geregistreerd
en is verantwoordelijk voor het totale beleid in kinderopvang volgens alle wet en
regelgeving. De houder is verplicht een oudercommissie in te stellen.
De ondernemer moet voor een rechtsvorm kiezen die past binnen / naast
het agrarisch bedrijf. Alle inspecties van overheden vinden bij de ondernemer
plaats.
Kwalificatie
Personeel moet volgens de wet kinderopvang minimaal een SPW III diploma in het
bezit hebben, een verklaring omtrent gedrag afgeven aan de houder en in het bezit
zijn van een EHBO diploma. Enkele personeelsleden moeten een BHV diploma
bezitten.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan:
Er moet bij het gemeente bestuur een vrijstelling worden aangevraagd om
toestemming te verkrijgen een kindercentrum op te richtten op een perceel waar
een agrarische bestemming op ligt. Dit kan soms een langdurige procedure
betekenen, variërend van een half jaar tot twee jaar. LTO kan de ondernemer hierin
ondersteunen.
Verkeersoverlast:
Er moet een goed onderbouwd plan zijn voor wat betreft verkeersoverlast en het
veilig parkeren van de auto’s. De verkeersbewegingen in het buitengebied heeft een
beperking wat per gemeente nog wel eens verschilt. Daar moeten de
verkeersbewegingen binnen blijven.
Milieuwetgeving:
De plannen voor kinderopvang mogen nooit in strijd zijn met de omliggende
ondernemingen, b.v. tot belemmering van het naburige ondernemen van de
agrarisch ondernemer naast het perceel gelegen. Men kan geen kinderopvang
opstarten binnen een stankcirkel van de naast gelegen ondernemer.

Overige
Zelfgemaakte speeltoestellen of keien
Wanneer men zelf speeltoestellen vervaardigt, van bijvoorbeeld natuurlijke
materialen, moeten deze worden gekeurd door een veiligheidsinspecteur voor de
WAS. ( Wet op attractie‐ en speeltoestellen)

Opmerkingen
Kwaliteitsvaardigheden
Kinderopvang op de boerderij aanbieden middels een kindercentra, vraagt van u
bijzondere vaardigheden. Naast de werkzaamheden op het agrarisch bedrijf en
het gezin, heeft men er een volledige onderneming naast. Van u wordt
verwacht dat uw agrarisch bedrijf representatief is, dat u leiding kunt geven aan het
personeel. Dagelijks hebt u te maken met klanten die u aanspreken. Een
kindercentra is 52 weken per jaar, 5 dagen per week geopend.
Overheden
De overheid zal kinderopvang blijven stimuleren. De participatie van werkende
ouders in de maatschappij zal in de toekomst meer en meer gestimuleerd worden
door de overheid. Wet en regelgeving zijn aan verandering onderhevig zoals voor alle
ondernemers.
Financieel
Voor het (ver)bouwen en inrichten van een ruimte voor kinderopvang worden
grootte investeringen gevraagd.
Kengetallen:
Investering gebouw per groep van 12 kinderen
€ 200.000,=
Inrichting van zowel binnen als buitenruimte
€ 25.000,=
Wat levert het op
Alle gewerkte uren worden betaald. Er worden binnen de agrarische kinderopvang
rendementen behaald van ± 10%.
Veel waardering voor uw werk van ouders voor zowel uw agrarisch bedrijf als uw
onderneming kinderopvang op de boerderij.

