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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen is een voorinspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die 

op deze locatie van toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, 

onderzocht. 

 
Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie op 13 november 2017. Na de 

feiten over het kindercentrum volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze bevindingen worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feiten over dit kindercentrum 

Kinderdagverblijf 'Kiekeboe Het Speelkasteel' is gevestigd aan de Berkstraat 91 te Oldenzaal. 

Het KDV is onderdeel van de koepelorganisatie 'KDV Kiekeboe B.V.'. 

  

Conform het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunnen op deze locatie 

maximaal 91 kinderen worden opgevangen in de leeftijd 0-4 jaar oud. Op de eerste verdieping zal 

per 1 januari 2018 een BSO van start gaan. Er zullen maximaal 10 kinderen worden opgevangen in 

de leeftijd van 4-7 jaar. 

De BSO is alle dagen geopend van 13.45 - 18.00 uur. 

  

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 

De GGD heeft geen bezwaar tegen opname in het LRKP. Aan de getoetste voorwaarden wordt 

voldaan. 

  

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

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

 

In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 

kindercentra. Onder de Wko gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat 

bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 

kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 

voor die kinderen begint. 

  

 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

 

De opvang vindt bedrijfsmatig plaats. 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van kinderen. 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan. 

  

Conclusie: er is sprake van kinderopvang in de zin van de Wet. 

 

 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 

vestiging(en) te voorkomen. 

  

Deze vestiging is nog niet in exploitatie. 

 

Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. Renderink) 

• LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 

  

 

Pedagogisch beleid 

 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 

  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in ieder geval een beschrijving van: 

- de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd; 

- de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale 

competentie; 

- de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

  

De overige voorwaarden waaraan het pedagogisch beleidsplan moet voldoen worden bij het 

onderzoek na registratie beoordeeld. 

 

Gebruikte bronnen: 

• Pedagogisch beleidsplan (Februari 2015) 
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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 

 

De houder heeft een verklaring omtrent gedrag rechtspersonen ingediend. De VOG voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

De verklaringen omtrent gedrag van de personen die worden ingezet op dit kindercentrum zullen 

bij het onderzoek na registratie worden beoordeeld. De BSO is nog niet in exploitatie. 

 

Gebruikte bronnen: 

• Verklaringen omtrent het gedrag (Rechtspersoon) 
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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. 

  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 

Voor de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid heeft de houder gebruik gemaakt van de 

methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Veiligheid.nl en de methode 

Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 

  

De risico inventarisatie heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Risico's worden in voldoende mate 

geminimaliseerd door het preventieve beleid. De ruimtes die door de BSO zullen worden gebruikt, 

worden momenteel al gebruikt door de peutergroep. 

  

Conclusie: de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Gebruikte bronnen: 

• Observaties 

• Risico-inventarisatie veiligheid 

• Risico-inventarisatie gezondheid 

Onderbouwing inventarisatie veiligheid en gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. Per 

aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 

op basis van de wettelijke criteria. 

  

 

Binnenruimte 

 

De BSO is gevestigd op de bovenverdieping van dit kindercentrum. 

De houder zal hier alleen de jongste BSO kinderen (4-7 jaar) opvangen. 's Morgens maakt de 

naastgelegen peutergroep gebruik van deze ruimte. 

  

De ruimte is voldoende groot en passend ingericht voor de opvang van maximaal 10 kinderen in de 

leeftijd van 4-7 jaar. 

  

Conclusie: de binnenruimte voldoet aan de gestelde eisen. 

 

 

Buitenspeelruimte 

 

Naast het pand heeft de houder een buitenspeelruimte. Naast de buitenspeelruimte van de houder 

bevindt zich ook nog een speelruimte van de gemeente. Deze is ingericht met een speeltoestel en 

een zandbak. Tevens kan deze ruimte gebruikt worden als trapveldje. 

De buitenruimte van de houder is ingericht met speeltoestellen. De buitenspeelruimte biedt 

voldoende uitdaging voor deze leeftijdsgroep. 

  

Conclusie: de buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk, vast beschikbaar en passend 

ingericht. De buitenruimte voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Gebruikte bronnen: 

• Observaties 

Interview mevr. A. Kotter, directeur 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 

vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 

wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 

kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 

overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

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) 

De binnenruimte 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 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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel 

Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 

Aantal kindplaatsen : 10 

 

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 :  Christiane Brouwer 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldenzaal 

Adres : Postbus 354 

Postcode en plaats : 7570AJ OLDENZAAL 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-11-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 13-11-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2017 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


