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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. 
Dit onderzoek zou een jaarlijkse inspectie betreffen gericht op alle domeinen. Echter zijn op deze 
locatie geen contracten afgesloten. Hierdoor kan dit onderzoek zich enkel richten op punt 1.3.1. uit 
het toetsingskader. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het jaarlijks onderzoek dat heeft plaatsgevonden op 7-
3-2019. Op de dag van inspectie werden er geen kinderen opgevangen op deze locatie. Tevens kan 
de houder geen contracten met ouders overleggen voor deze locatie. 
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. 
De buitenschoolse opvang is onderdeel van de koepelorganisatie 'KDV Kiekeboe B.V.'. 
 
Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen er bij de buitenschoolse opvang maximaal 10 
kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 4-7 jaar. 
Volgens de website van de houder is er een BSO op de tweede verdieping gevestigd. Op de dag 
van inspectie was deze niet geopend en vond er geen opvang plaats. 
   
Inspectiegeschiedenis 
Op 13 november 2017 heeft het onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Er bestaat geen 
bezwaar tegen opname in het Landelijk Register Kinderopvang met 10 kindplaatsen. 
Op 18 oktober 2018 heeft het onderzoek na registratie plaatsgevonden. 
 
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat er geen contracten zijn afgesloten voor deze 
locatie. Hierdoor vindt er wettelijk gezien geen opvang plaats op deze locatie. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Registratie, wijzigingen en 
administratie'. Per aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Administratie 
 
Op deze locatie geschiedt opvang niet op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de 
houder van een kindercentrum en de ouder. Voor deze locatie zijn geen contracten afgesloten. Alle 
kinderen die (niet structureel) op de donderdagmiddag opgevangen worden op BSO Het 
Speelkasteel hebben een contract bij een naastgelegen locatie van de houder, BSO Het Speelhuis. 
 
Uit roosters en presentielijsten is het volgende geconstateerd: 
Week 7 op 14-2-2019: Opvang heeft plaatsgevonden met 5 kinderen (+ 1 kind ziek) bij Het 
Speelkasteel waarvan contractueel de opvang plaatsvindt bij Het Speelhuis. 
Week 8 op 21-2-2019: Geen opvang plaatsgevonden bij BSO Het Speelkasteel. Kinderen zijn 
opgevangen bij BSO Het Speelhuis. 
Week 9 op 28-2-2019: Opvang heeft plaatsgevonden met 9 kinderen bij Het Speelkasteel waarvan 
contractueel de opvang plaats vindt bij Het Speelhuis. 
Week 10 op 7-3-2019: Dag van inspectie. Er heeft geen opvang plaatsgevonden. Er stonden 5 
kinderen gepland op locatie Het Speelkasteel maar vanwege andere afmeldingen zijn zij op locatie 
Het Speelhuis gebleven. 
   
Conclusie 
Op 14-2-2019 en 28-2-2019 zijn volgens roosters en presentielijsten kinderen van de naast 
gelegen BSO Het Speelhuis opgevangen bij BSO Het Speelkasteel. In het gesprek verklaart 
de locatiemanager dat er geen kinderen worden opgevangen met een schriftelijke overeenkomst 
voor deze locatie. 
Praktijk: Wanneer bij BSO het Speelhuis meer dan het maximaal toegestane aantal kinderen van 
33 aanwezig zijn, worden de overige kinderen bij Het Speelkasteel opgevangen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van 
een kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Engbers) 
 Schriftelijke overeenkomst(en) 
 Presentielijsten (week 7, 8, 9 en 10) 
 Personeelsrooster (week 7, 8, 9 en 10) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel 
Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000003925749 
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 :  M. Dijkgraaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oldenzaal 
Adres : Postbus 354 
Postcode en plaats : 7570AJ OLDENZAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 29-03-2019 
Zienswijze houder : 08-04-2019 
Vaststelling inspectierapport : 10-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-05-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze n.a.v. het GGD bezoek aan de groep “de Meeuw” van BSO het Speelkasteel op 7-3-
2019. 
  
 
N.a.v. het bezoek d.d. van 7-3-2019 bleek dat we niet voldoen aan het volgende: 
 
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. (art 1.52 Wet kinderopvang)  
 
In de afgelopen periode is het niet altijd nodig geweest dat de BSO groep van het Speelkasteel “de 
Meeuw” open moest zijn, vandaar dat we in eerste instantie ervoor hebben gekozen om deze 
kinderen in de BSO het Speelhuis op te vangen en in de planning van BSO het Speelhuis op te 
nemen. 
 
Alleen als het aantal op te vangen BSO kinderen voor het Speelhuis werd overschreden werd er 
gebruik gemaakt van BSO van het Speelkasteel en werden de kinderen op de planning van de 
“Meeuw” gezet. De planning voor de BSO is door de opvang van flexibele kinderen nogal eens 
wisselend wat betreft de aantallen. De BSO locatie van het Speelkasteel is in gebruik genomen 
omdat  we een periode meer aanmeldingen kregen voor de donderdag en we op elk moment 
willen voldoen aan het aantal kinderen per groep/locatie in het belang van de kinderen.  De BSO 
locaties zijn vlakbij elkaar in dezelfde straat. De schriftelijke overeenkomsten met de ouders 
hebben we om bovenstaande redenen niet gelijk aangepast. De ouders hebben allen een 
schriftelijke overeenkomst voor de BSO locatie het Speelhuis en waren op de hoogte van het 
spelen op “de Meeuw”. 
 
Na aanleiding van het conceptrapport waarin duidelijk werd dat we niet voldoen aan de eis van 
een schriftelijke overeenkomst met ouders voor de BSO het Speelkasteel hebben vanaf 1-4-2019 
op de donderdag vaste kinderen in de groep “de Meeuw” van BSO het Speelkasteel geplaatst, 
hiervoor is ook een schriftelijke overeenkomst opgemaakt met het LKR nummer voor deze ouders. 
 
Mocht een kind buiten de donderdag ook op andere dagen komen, staan zowel het LKR nummer 
van BSO het Speelkasteel (Berkstraat 91), als ook van de BSO het Speelhuis (Berkstraat 75) 
vermeld. 
 
We hopen dat we met deze wijziging weer voldoen aan de gestelde eis wat betreft de schriftelijke 
overeenkomst met de ouders. 
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