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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit incidentele onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder weergegeven. 
  
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang 'De Speelweide' is gevestigd aan de Vondellaan te Oldenzaal. 
  
In het pand is naast de BSO, tevens een kinderdagverblijf van de gelijknamige houder gevestigd. 
Conform het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden op deze locatie 
momenteel maximaal 75 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar oud. De opvang 
vindt op dit moment plaats in een aantal ruimtes op de beneden- en bovenverdieping van het 
pand.  
  
De houder heeft op 04-02-2017 door middel van een wijzigingsformulier bij de gemeente Oldenzaal 
een verzoek ingediend om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 75 naar 108. De opvang gaat 
plaatsvinden in een aantal ruimtes op de 2e verdieping van het pand. Tot nu toe werden 
deze ruimtes gebruikt door het Kinderdagverblijf. 
   
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder voldoet aan de voorwaarden die tijdens dit incidentele onderzoek zijn onderzocht. 
   
Op basis van de beschikbare speeloppervlaktes in de binnen- en buitenspeelruimtes kunnen in 
totaal maximaal 108 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar oud. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Kinderopvang in de zin van de Wet 
en naleving wet- en regelgeving'. Per aspect worden eerst de gegevens beschreven over het 
kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
De houder heeft op 04-02-2017 door middel van een wijzigingsformulier bij de gemeente Oldenzaal 
een verzoek ingediend om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 75 naar 108. 
 
Gebruikte bronnen: 
 LRKP 
 Website (www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl) 
 Wijzigingsformulier 
 Interview met de houder 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'. Per 
aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Binnenruimte 
 
Op dit moment kunnen maximaal 75 kinderen van 4 t/m 12 jaar worden opgevangen in het pand. 
  
De houder wil het aantal kindplaatsen wijzigen van 75 naar 108. Voor deze uitbreiding van 33 
kindplaatsen wordt gebruik gemaakt van 2 bestaande groepsruimtes op de tweede verdieping van 
het pand. Hier worden de groepen 'Linde 2' en 'Berk 2' geplaatst. 
  
Verdeling van de basisgroepen in het pand: 
  

Basisgroep Leeftijdscategorie Aantal kinderen in basisgroep 

Linde 4-6,5 jaar 20 kinderen 

Wilg 4-6,5 jaar 18 kinderen 

Berk 6,5-12 jaar 20 kinderen 

Beuk 6,5-12 jaar 18 kinderen 

Linde 2  4-6,5 jaar 16 kinderen 

Berk 2  6,5-12 jaar 16 kinderen 

  
  
De houder dient er zorg voor te dragen dat voor de start van de opvang de binnenruimte passend 
is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Conclusie 
Uit de plattegrond komt naar voren dat de houder over voldoende speeloppervlak beschikt om het 
gewenste aantal kinderen op te vangen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De houder beschikt over de huidige aangrenzende buitenruimte van de BSO. 
  
Conclusie 
De buitenspeelruimte biedt voldoende ruimte aan het aantal op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Wijzigingsformulier 
 Interview met de houder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 

kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
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 8 lid 2 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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

7 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 27-02-2017 

Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelweide te Oldenzaal 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelweide 
Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 
Aantal kindplaatsen : 75 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KDV Kiekeboe b.v. 
Adres houder : Berkstraat 91 
Postcode en plaats : 7572CA Oldenzaal 
Website : www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 
KvK nummer : 52222659 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Rian Laarman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oldenzaal 
Adres : Postbus 354 
Postcode en plaats : 7570AJ OLDENZAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-03-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2017 
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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. 
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