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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. 
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld, 
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij 
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 
 

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 kinderdagverblijf 'De Speelweide' 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 6 groepsruimtes. 
 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 19.00 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 01-03-2016 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
 12-10-2017 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
 14-11-2018 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 houder heeft een pedagogisch beleidsplan 'Kiekeboe, versie mei 2019' opgesteld. 
 
Het pedagogisch beleidsplan is op de locatie aanwezig. Daarnaast is het beleidsplan 
digitaal inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders op de website van de houder. 
De houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde betreffende 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. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties die 
op donderdagochtend 22 augustus 2019 hebben plaatsgevonden.  
 
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond, grenzen worden gesteld en 
structuur wordt 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 daar adequaat op. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 
Tijdens het fruit eten in een groep met drie en vier jarige kinderen, zegt een kind dat hij de peer 
niet lekker vindt met de schil. Enkele andere kinderen beamen dit. De beroepskracht probeert de 
kinderen te motiveren en zegt: "Hebben jullie al hele scherpe tanden? Probeer het maar eens!" 
Vervolgens neemt zij zelf een hap van de peer en constateert dat de schil inderdaad erg hard is. Ze 
pakt hierop een schilmesje en schilt de stukken peer voor de kinderen die dit willen. 
 
Bij de jongste kinderen van nul tot twee jaar wordt muziek gemaakt met instrumenten. Een kind 
brabbelt iets tegen de beroepskracht. De beroepskracht begrijpt wat het kind bedoelt 
en antwoordt: "Ja die doet het niet zo goed hè. Wil je deze proberen?" Het kind pakt het andere 
instrument aan van de beroepskracht en lijkt hiermee tevreden. 
 
Persoonlijke competentie 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 
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De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
 
Observatie: 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor de kinderen. De beroepskrachten plannen 'speelwerkactiviteiten' met een 
doel. Bijvoorbeeld fantasie- en rollenspel, tellen en ontdekken. 
Op de dag van de inspectie waren er meerdere groepen actief. In de groepen waar de 
toezichthouder is geweest, werden speelwerkactiviteiten ondernomen. Zo werd er in een groep 
voorgelezen uit een boek waarbij de kinderen mee moesten tellen, werd er muziek gemaakt met 
instrumenten en werd er buiten een camping gebouwd met tenten en doeken. 
In een andere groep speelde een beroepskracht aan tafel met een kleed en boerderijdieren. Hierbij 
benoemde zij de dieren en zong er een bijpassend lied bij. 
 
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 kinderen zijn deel van de groep. 
 
Observatie: 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen de kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. Dit blijkt onder andere uit de volgende situaties: 
 
Een kind vertelt tegen de beroepskracht dat zij bijna 4 jaar wordt. De beroepskracht en het kind 
vervolgen het gesprek over jarig zijn en bijna naar school mogen. Ondertussen mengen meerdere 
kinderen zich in het gesprek. Zij geven ook aan bijna naar school te mogen.  
 
Tijdens het drinken mogen de kinderen kiezen uit welke kleur beker zij willen drinken. De 
beroepskracht vraagt aan een kind: "En welke kleur is dat X?" Het kind antwoordt met "Blue." De 
beroepskracht vertelt dat het heel knap is dat zij dit al weet in het Engels maar dat zij ook het 
Nederlandse woord wil horen. Ook na enkele keren vragen blijft het kind bij dit antwoord. Dan 
vraagt de beroepskracht: "Y, kan jij aan X vertellen welke kleur dit is in het Nederlands?" Dit kind 
weet het niet maar een ander kind zegt: "Donkerblauw." Hij krijgt een compliment van de 
beroepskracht. 
 
Een beroepskracht zegt: "Jongens vertel mij eens even. Wie heeft er deze vakantie in een tentje 
geslapen?" Enkele kinderen steken hun vinger op of roepen: "Ik!" De beroepskracht vertelt dat ze 
vandaag een camping gaan maken. De kinderen raken enthousiast en er volgt een gesprek tussen 
beroepskrachten en kinderen over wat ze allemaal kunnen doen tijdens het kamperen. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 
 
Afspraken en regels zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
 
Observatie: 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 
consequent toe. 
 
De beroepskrachten herhalen regels zoals: 
- Hand voor je mond tijdens het hoesten of niezen. 
- Eerst je mond rustig leegeten. 
- Eén stukje fruit tegelijk pakken. 
- Het stukje fruit dat je aanraakt, moet je ook pakken. 
- Eerst kijken in de koekjestrommel en er dan eentje uitpakken. 
 
Tijdens het verhaal wordt van alle kinderen verwacht dat ze luisteren. Ze draaien denkbeeldig een 
sleutel in hun mond om, en gooien hem uit het raam. De beroepskracht gaat kort in op 
enthousiaste opmerkingen en corrigeert waar nodig. 
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Conclusie 
De emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, de sociale competentie en de overdracht 
van normen en waarden worden ten tijde van het inspectiebezoek voldoende gewaarborgd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Kiekeboe, versie mei 2019) 
 

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 van alle op dat moment aanwezige beroepskrachten, twee nieuwe 
beroepskrachten, de houder, de locatiemanager en van twee ondersteunend personeelsleden 
gecontroleerd of zij zijn geregistreerd en gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang (PRK). 
De registraties en koppelingen van de overige personen die op basis van een arbeidsovereenkomst 
met de houder of een andere overeenkomst tijdens opvanguren werkzaam zijn op deze locatie, zijn 
bij de vorige inspectie reeds beoordeeld. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden inzake verklaring omtrent het gedrag en 
personenregister kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen 

Er zijn sinds de laatste inspectie twee nieuwe werknemers in dienst getreden. De toezichthouder 
heeft op locatie de diploma's van deze nieuwe werknemers ingezien en beoordeeld. 
Tevens heeft er een steekproef plaatsgevonden uit de diploma's van werknemers die al langere tijd 
in dienst zijn bij de houder. 
 
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
conform de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

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 donderdagochtend 22 augustus 2019 waren er vijf dagopvang 
groepen actief. 
 

Groep Aantal aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

De Korenbloem 
(0-2 jaar) 

 8  2  2 

De Madelief (0-2 
jaar) 

8 2 2 

Het Grasklokje 
(0-2 jaar) 

- - - 
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De Jasmijn (2-3 
jaar) 

6 1 1 

De Lavendel (2-3 
jaar) 

7  1 en 1 groepshulp  1 

De Nachtegaal 
(3-4 jaar) 

 10  2  2 

De Goudvink (3-4 
jaar) 

- - - 

 
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. 
 

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 kinderen worden ten tijde van het inspectiebezoek opgevangen in hun eigen stamgroep. De 
dagopvang is elke dag geopend vanaf 07.00- 19.00 uur. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake stabiliteit voor de opvang van kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw L. Mollink) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Personeelsrooster (week 34, dag van inspectie) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
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 van een 
kindercentrum 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) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 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) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit 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 : 22-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-10-2019 
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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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