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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf 'De Speelweide' is gevestigd aan de Vondellaan 4 te Oldenzaal. 
Het kindercentrum is onderdeel van de organisatie 'KDV Kiekeboe B.V.'. 
  
In het pand van de houder is naast het kinderdagverblijf ook buitenschoolse opvang 'De 
Speelweide' gevestigd. Op deze locatie kunnen op basis van de beschikbare speeloppervlakten in 
totaal maximaal 135 kinderen worden opgevangen. In verband met het aantal geplaatste kinderen 
maakt de houder op dit moment gebruik van 7 groepsruimtes. 
  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 19.00 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 29-09-2015 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
 01-03-2016 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
 12-10-2017 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder voldoet aan de voorwaarden die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn onderzocht. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De toezichthouder heeft een pedagogisch beleidsplan Kiekeboe, versie oktober 2018 ontvangen. 
De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde binnen het pedagogisch beleid. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
'Veldinstrument onderzoek en observatie, pedagogische praktijk 0-4 jaar' (opgesteld door GGD 
GHOR Nederland, versie januari 2015). 
De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. 
  
Emotionele veiligheid 
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en er worden grenzen gesteld. Er wordt structuur geboden 
zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
  
Observatie: 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren hier adequaat op. 
Eén beroepskracht zit op de bank en geeft een baby de fles. Onderwijl praat ze zachtjes tegen de 
baby en maakt ze oogcontact. 
  
Een andere beroepskracht zit met een aantal kinderen aan tafel. De kinderen krijgen wat te 
drinken en een cracker. Eén kind draait zich om aan tafel en kijkt naar buiten. De beroepskracht 
vraagt: "Hoorde jij een vrachtwagen X?" Het kind knikt 'ja'. "Dat dacht ik al", zegt de 
beroepskracht. 
De beroepskracht smeert de crackers voor de kinderen. Ondertussen praat ze tegen de kinderen. 
Eén kind brabbelt tegen de beroepskracht. De beroepskracht zegt: "Ja jullie krijgen allemaal een 
cracker." Het kind lijkt tevreden met dit antwoord. 
De beroepskracht zegt: "Kijk eens X, deze is voor jou. Doen we die zonder smeerkaas. Jij vindt 
smeerkaas niet zo lekker hè." Na een tijdje brabbelt het kind iets tegen de beroepskracht. Ze zegt: 
"Wat is er? Wil jij ook wat smeerkaas erop? Ja hoor dat mag wel maar meestal vind je dat niet 
lekker." 
  
Als het drinken van enkele kinderen op is vraagt de beroepskracht aan deze kinderen of zij nog iets 
willen drinken. Door de geluiden die de kinderen maken en het observeren van de lichaamstaal van 
de kinderen weet de beroepskracht dat zij nog wat te drinken willen. Eén kind heeft niet gezien dat 
de beroepskracht haar beker bijvulde. Zij zegt tegen de beroepskracht 'drinken'. De beroepskracht 
vertelt tegen het kind dat zij al nieuw drinken in haar beker heeft gedaan en laat het aan het kind 
zien.   
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Eén kind zegt 'huh huh'. De beroepskracht vraagt aan het kind of hij nog een cracker wil. Het kind 
zegt 'ja'. "Ok dan pak ik dat voor jou", zegt de beroepskracht. 
  
Tijdens het verschonen praat de beroepskracht tegen een kind. Ze zegt: "Heb jij lekker geslapen?" 
Het kind zegt 'daar' en 'waf waf'. De beroepskracht vraagt aan het kind wat zij ziet. "Ja, dat zijn 
allemaal honden hè." (De naamkaartjes op de bakken van elk kind in de verschoningsruimte 
hebben de vorm van een hond). De beroepskracht zingt 'hondje waf'.   
   
Persoonlijke competentie 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 
  
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
  
Observatie: 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
Tijdens het tafelmoment gaat één kind meerdere keren omgedraaid in de bank zitten. De 
beroepskracht corrigeert dit door te zeggen: "X, ga maar even recht aan tafel zitten. Zo val je 
nog."   
Na een aantal keren vraagt de beroepskracht aan het kind: "Zullen we jou maar weer even in de 
stoel zetten? Het is nog een beetje lastig in de bank hè, dan ga je wiebelen." Het kind knikt 'ja' en 
de beroepskracht zet het kind in een stoel. 
  
Sociale competentie  
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
  
Observatie: 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds en/of groepsgenootjes te ontwikkelen. 
Een aantal kinderen zit aan tafel. De beroepskracht zegt dat X ook al wakker is en dat ze even 
wachten met eten en drinken totdat zij ook aan tafel komt. De beroepskracht leest een boekje 
voor. Als X door een andere beroepskracht aan tafel wordt gezet, zegt een kind iets tegen de 
beroepskracht. Zij zegt: "Ja dat klopt! X is er en dan had ik beloofd dat we konden eten en 
drinken." De beroepskracht deelt het drinken aan alle kinderen uit. 
  
Eén kind moet verschoond worden maar heeft nog een blokje in zijn handen. De beroepskracht 
zegt: "Geeft het blokje maar aan X. Goed zo!" 
  
De beroepskrachten betrekken tevens groepsgenootjes bij de baby's, en andersom. 
Een beroepskracht zit met een kind op de bank. Ze zegt: "Even wachten tot juf X komt met Y. Dan 
kunnen we hem de fles geven. Ga je me helpen?" Het kind knikt 'ja'. 
Als de beroepskracht het kind de fles geeft op de bank, komt een ander kind ernaast zitten. De 
beroepskracht vraagt of het kind mee wil kijken. Dit wil het kind wel. De beroepskracht vertelt dat 
de baby melk drinkt. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
   
Observatie: 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Hun optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van individuele kinderen. 
  
Als er in de groep van 0-2 jaar opgeruimd moet worden, zegt de beroepskracht: "Jongens we gaan 
eerst even opruimen voordat we aan tafel gaan. Helpen jullie mee?" Ze zingt erbij 'we gaan 
opruimen'. De kinderen weten wat de bedoeling is en ruimen samen met de beroepskracht op. De 
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beroepskracht vertelt waar de materialen opgeborgen dienen te worden en helpt de kinderen. 
Enkele kinderen weten al waar het materiaal hoort en stoppen het in de juiste bak. Na het 
opruimen gaan ze aan tafel om te eten en drinken. 
  
In de peutergroep spelen alle kinderen met constructiematerialen. Enkele kinderen gaan met iets 
anders spelen. De beroepskracht zegt: "Meiden, eerst even opruimen. Dan mogen jullie daarna 
hiermee spelen. X en Y kunnen die spullen dan gebruiken want zij willen er nog wel verder mee 
spelen." De kinderen ruimen samen met de beroepskracht eerst op alvorens zij met iets anders 
gaan spelen.   
  
Conclusie 
De emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de overdracht 
van normen en waarden worden voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw J. Rendering en mevrouw A. Kotte) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Kiekeboe De Speelweide versie oktober 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De toezichthouder heeft de BSN nummers van alle personen die werkzaam zijn bij het 
kinderdagverblijf en drie stagiaires opgevraagd. Aan de hand van deze gegevens is gecontroleerd 
of de betreffende medewerkers en stagiaires in het personenregister kinderopvang zijn 
ingeschreven en of er vervolgens een koppeling met Kiekeboe is gerealiseerd. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake de verklaringen omtrent het gedrag en het 
personenregister kinderopvang. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De toezichthouder heeft op locatie de diploma's van drie nieuwe beroepskrachten 
gecontroleerd. De diploma's van de overige beroepskrachten zijn tijdens voorgaande inspecties al 
beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot de beroepskwalificaties. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 
  
Ten tijde van het inspectiebezoek op woensdagmiddag 14 november 2018 waren er drie 
dagopvang groepen actief. De groepen van De Nachtegaal en De Lavendel waren ten tijde van het 
inspectiebezoek kortdurend samengevoegd in verband met pauze van de beroepskrachten. Deze 
afwijking in de beroepskracht-kindratio staat vermeld in het pedagogisch beleid. 
  
  
  

 Groep  Aantal aanwezige 
kinderen 

 Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

 Aantal benodigde 
beroepskrachten 

 De Korenbloem 
(0-2 jaar) 

 12  3  3 

De Lavendel (2-3 
jaar) 

 8  1  1 

De Nachtegaal (3-4 
jaar) 

 14  2 en 1 stagiaire  2 

  
  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Bij kinderdagverblijf 'De Speelweide' kunnen, verdeeld over 7 stamgroepen, maximaal 135 
kinderen worden opgevangen. 
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Stamgroep Leeftijdscategorie Aantal kinderen in stamgroep 

Korenbloem 0-2 jaar oud 12 kinderen 

Madelief 0-2 jaar oud 12 kinderen 

Grasklokje 0-2 jaar oud 12 kinderen 

Jasmijn 2-3 jaar oud 16 kinderen 

Lavendel 2-3 jaar oud 16 kinderen 

Nachtegaal 3-4 jaar oud 16 kinderen 

Goudvink 3-4 jaar oud 16 kinderen 

  
  
De dagopvang is elke dag geopend vanaf 07.00- 19.00 uur. 
  
Mentorschap 
De beroepskrachten op locatie zijn op de hoogte van het mentorschap. De mentor is een 
beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. De 
beroepskracht vertelde tijdens het interview dat er één keer per jaar 10 minutengesprekken met 
ouders plaatsvinden. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de 
ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De beroepskracht vertelde dat de overdracht tevens 
dagelijks na de opvang van het kind plaatsvindt. 
  
In het pedagogisch beleid staat hierover het volgende: 
  
..' Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is één van de vaste pedagogisch medewerkers van 
de groep van de kinderen. Zij doet bij de aanmelding in de kinderopvang en de BSO het 
intakegesprek met de ouders. Verder volgt zij de brede ontwikkeling van de kinderen, is 
het aanspreekpunt voor de ouders en draagt zorg voor het welbevinden van de kinderen.' 
  
..'De mentor maakt minimaal 1 x keer per jaar een ontwikkelingsverslag over het welbevinden van 
het kind in de kinderopvang en heeft regelmatig gesprekjes met het kind in de BSO. De mentor 
nodigt de ouders minimaal 1 keer per jaar uit voor een tien-minuten gesprek, waarin ze het verslag 
of de gesprekken van het kind met de ouders doorneemt en 
met hen bespreekt hoe het met het kind in het kinderdagverblijf gaat.' 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake stabiliteit voor de opvang van kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw J. Rendering en mevrouw A. Kotte) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
 Personeelsrooster (week 46) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per 
aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft in januari 2018 een volledige risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 
uitgevoerd. Alle beroepskrachten worden betrokken bij de inventarisatie van de risico's. De 
uitkomsten worden met elkaar besproken en acties worden uitgezet, uitgevoerd en geëvalueerd 
(bron: interview locatieverantwoordelijke). 
In het veiligheids- en gezondheids beleid wordt verwezen naar bijlages. Deze zijn ook in de 
beoordeling meegenomen en bevatten een concrete omschrijving van: 
  
 De risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 

waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor 
de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid 
van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en 
kinderen. 

 Welke maatregelen binnen welke termijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze 
voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op 
grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang 
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

 Een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met 
inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal 
aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een 
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. Hierover staat het volgende vermeld in het 
beleid: 

  
..'Indien een leidster ziek is of om een andere reden uitvalt, wordt de leidster gebeld 
die op die dag in de wacht staat. Het wachtrooster wordt elke week opnieuw ingevuld 
waardoor bij iedereen bekend is welke leidster op een dag kan worden gebeld om in 
te vallen. 
Mocht een leidster in geval van een calamiteit plotseling uitvallen of een kind 
individuele begeleiding moeten geven, dan is er een leidinggevende of de 
locatiemanager beschikbaar die direct kan invallen. Alle leidinggevenden en de 
locatiemanagers zijn ook bevoegd als leidster. 
  
In geval van calamiteiten is er een achterwacht, die binnen ambulance-aanrijtijden in 
het kindercentrum aanwezig kan zijn. Er staat altijd op schrift wie deze persoon is en 
waar zij tijdens de hele openingstijd te bereiken is 
  
Meestal wordt de directie ingezet. Dit houdt in dat deze personen ‘stand-by’ staan 
voor als zich onverwacht problemen voordoen.' 
  
 De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren. Hierover is het volgende opgenomen in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

  
..'Een beleid komt in praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich 
betrokken voelen en het beleid uitdragen. 
Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, 
over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. 
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Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze 
werkwijzen en kunnen bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij 
verbouwingen of veranderingen van de inrichting, direct controleren of het beleid al 
dan niet moet worden aangescherpt.' 
  
Tevens draagt de houder er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
In het beleid schrijft de houder hierover: 
  
..'Op onze locatie hebben de meeste medewerkers een geldig en geregistreerd 
certificaat voor kinder-EHBO.' 
  
De EHBO certificaten zijn behaald bij het Rode Kruis en zijn 2 jaar geldig. 
In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van alle medewerkers + de datum 
van afgifte van het certificaat.' 
  
De toezichthouder heeft de bijlage ingezien waarnaar verwezen wordt in het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en heeft de EHBO certificaten van de werkzame beroepskrachten op deze dag 
gecontroleerd. Op de dag van inspectie waren er voldoende volwassenen aanwezig die 
gekwalificeerd zijn voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet 
kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
  
Aan de volgende voorwaarden werd niet geheel voldaan: 
 De wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken 
als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico 
op grensoverschrijdend gedrag. 

 De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

  
De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om deze tekortkomingen binnen de 
conceptfase te herstellen. De houder heeft hier binnen de daarvoor gestelde termijn aan voldaan. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden binnen het domein veiligheid en gezondheid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw J. Rendering en mevrouw A. Kotte) 
 EHBO certificaten (beroepskrachten en locatieverantwoordelijke) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderdagverblijf Kiekeboe Speelweide) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelweide 
Aantal kindplaatsen : 132 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 :  M. Dijkgraaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oldenzaal 
Adres : Postbus 354 
Postcode en plaats : 7570AJ OLDENZAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 30-11-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-01-2019 
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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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