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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het nader onderzoek. 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 (BSO) is onderdeel van de koepelorganisatie KDV Kiekeboe B.V. 
 
Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen er bij deze BSO maximaal 10 kinderen 
worden opgevangen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 
   
Inspectiegeschiedenis 
 13-11-2017, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang met 10 kindplaatsen. 
 18-11-2018, onderzoek na registratie. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 07-03-2019, jaarlijks onderzoek. Er is geconstateerd dat er geen contracten met ouders zijn 

afgesloten, voor de opvang van kinderen op deze locatie. Hierdoor vindt er wettelijk gezien 
geen opvang plaats bij BSO Het Speelkasteel. 

 
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 
Het nader onderzoek dat is uitgevoerd op 27 mei 2019, laat zien dat er wordt voldaan aan de 
getoetste voorwaarde. Hiermee is de tekortkoming opgeheven. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

 

Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd op 7 maart 2019, is geconstateerd dat de opvang 
bij BSO Het Speelkasteel, niet geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de 
houder van het kindercentrum en de ouder.  
 
In opdracht van de gemeente Oldenzaal, voert de GGD Twente een nader onderzoek uit. 
  
 
Administratie 
 
De toezichthouder heeft een lijst opgevraagd met de namen van de kinderen die worden 
opgevangen bij BSO Het Speelkasteel. Het gaat om elf kinderen. 
 
Van deze kinderen heeft de houder de schriftelijke overeenkomsten tussen houder en ouder 
overlegd aan de toezichthouder. In deze contracten staat vermeld, dat de opvang van de kinderen 
op donderdagmiddag plaatsvindt bij BSO Het Speelkasteel gelegen aan de Berkstraat 91 te 
Oldenzaal. 
 
Conclusie 
De kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Contracten 
 Lijst met namen van de kinderen 
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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 :  Laura Sauer- Huisman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oldenzaal 
Adres : Postbus 354 
Postcode en plaats : 7570AJ OLDENZAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-06-2019 
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