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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
De voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk

Beschouwing
BSO De Speelboom is met vier basisgroepen gehuisvest in een ruim pand in de wijk de Essen te 
Oldenzaal. Op de begane grond is het kinderdagverblijf gehuisvest.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie is het mooi Lenteweer en spelen de oudste BSO-kinderen buiten op het 
aangrenzende schoolplein en het naastgelegen sportveldje. De drie vaste beroepkrachten zijn op 
het plein aanwezig.
De jongste BSO-groep is binnen en knutselt aan tafel onder begeleiding van de vaste PM-er.

.
Emotionele veiligheid
Elke groep heeft haar eigen vaste leidsters. Als een vaste leidster niet aanwezig kan zijn is er een 
invalkracht die vaker komt en die de kinderen kent.  PM-ers weten welk kind op een bepaalde dag 
komt, wie naar sport of andere vrije tijdsactiviteit moet en wie eerder weg gaat.
De Pm-ers komen warm en betrokken over en hebben plezier met de kinderen.

Persoonlijke competentie
De kinderen zijn vrij in hun keuze wat de activiteiten betreft, maar worden gestimuleerd om zo 
veel en vaak mogelijk buiten te spelen.

In de jongste BSO-groep maken een paar kinderen een bloem. De Pm-er instrueert een jongetje 
hoe hij de schaar het beste vast kan houden. Als hij eerder wordt gehaald legt ze hem uit dat de 
spullen nu opgeruimd en in zijn eigen vakje moeten worden opgeborgen. Hij is het hier niet direct 
mee eens. Ze stelt hem gerust dat hij de bloem de volgende keer mag afmaken.

De jongste groep gaat aan het eind van de middag ook naar buiten om te spelen.

Sociale competentie
De PM-ers benutten tijdens de observatie de buitenactiviteiten om interacties tussen kinderen te 
bevorderen. Ze laten veel initiatief voor samenspel aan de kinderen over maar grijpen in als 
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. 

Normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk.
De Pm-er van de jongste BSO-groep maakt kinderen goed duidelijk wat er van ze verwacht wordt.
De Pm-ers op het speelplein houden op afstand de regie en hebben overzicht .

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskracht)
 Observaties (buitenspel en knutselactiviteit)
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een 
steekproef. Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag.

Passende beroepskwalificatie

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een 
steekproef. Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie.

Beroepskracht-kindratio

Uit het personeelsrooster en de aanwezigheidslijsten blijkt dat er genoeg beroepskrachten op de 
groepen werkzaam zijn.

Opvang in groepen

Uit de presentielijsten van week 10 blijkt dat de opvang in basisgroepen plaatsvindt en dat voldaan 
wordt aan de voorwaarden met betrekking tot de groepsgrootte.

Gebruikte bronnen:
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a 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 niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom
Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl
Aantal kindplaatsen : 60

Gegevens houder
Naam houder : KDV Kiekeboe b.v.
Adres houder : Berkstraat 91
Postcode en plaats : 7572CA OLDENZAAL
Website : www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl
KvK nummer : 52222659

Gegevens toezicht

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : OLDENZAAL
Adres : Postbus 354
Postcode en plaats : 7570AJ OLDENZAAL

Planning
Datum inspectie : 13-03-2014
Opstellen concept inspectierapport : 28-03-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 02-04-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 03-04-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 03-04-2014

Openbaar maken inspectierapport : 23-04-2014
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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.


