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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 
 

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 
Buitenschoolse opvang 'Kiekeboe De Speelboom' is gevestigd aan de Weerselosestraat 86 te 
Oldenzaal. De BSO is onderdeel van de koepelorganisatie 'KDV Kiekeboe B.V.' 
 
Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen op deze locatie maximaal 85 kinderen 
worden opgevangen in de leeftijd van 4-13 jaar oud. In het pand worden de kinderen opgevangen 
in 5 basisgroepen. Op dit adres is ook kinderdagverblijf 'De Speelboom' gevestigd. 
 
De buitenschoolse opvang is op alle dagen geopend van 14.15 - 18.00 uur. 
Tijdens schoolvakanties is de BSO geopend van 07.00 - 18.00. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 03-11-2016 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
 30-05-2017 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. Uitbreiding 

kindplaatsten van 60 naar 65. 
 03-08-2017 incidenteel onderzoek. Het aantal kindplaatsen is opgehoogd van 65 naar 85. 
 26-11-2018 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er wordt tijdens de jaarlijkse inspectie voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

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 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Inhoudelijk is het beleid tijdens de risico gestuurde inspectie van 2019 niet beoordeeld. 
 
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt 
beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan. 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015, GGD GHOR). 
Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
 
De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. Daarna volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties die 
op maandagochtend 21 oktober 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 en grenzen worden gesteld aan 
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, 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. 
 
Nadat de kinderen hun handen hebben gewassen, zoeken zij een plek aan een tafel voor de lunch. 
Eén kind is als laatste aan de beurt bij het handen wassen en wil graag naast een familielid zitten 
aan tafel. Hij is bang dat deze plek straks niet meer vrij is en geeft dit aan bij de beroepskracht. De 
beroepskracht regelt vervolgens dat dit kind op de gewenste plek plaats kan nemen. 
 
Een kind ligt op de grond op het voetbalveld. De beroepskracht vraagt: "Gaat het wel X? Ben je 
gevallen?" De beroepskracht loopt naar het betreffende kind toe, toont belangstelling en hoort het 
verhaal van het kind aan. 
 
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve 
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vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. 
 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
 
Observatie: 
De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij ruimte is of gemaakt kan worden 
voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten. 
Een beroepskracht vertelt tijdens het interview dat er tijdens de vakantieperiode gebruik gemaakt 
wordt van een aangepast programma waarbij zij kunnen kiezen uit verscheidene activiteiten. Het 
thema is 'herfst'. Op de dag van de inspectie hebben zij 's ochtends van eierkoeken egeltjes 
gemaakt en zijn zij met een lijst het bos in geweest om de verschillende voorwerpen te zoeken. 
Tijdens het buitenspelen komt de beroepskracht samen met enkele kinderen hier nog op terug. Ze 
zegt: "Die kan je dan ook nog aanvinken op je lijstje." 
Ook 's middags zal er een activiteit plaatsvinden voor de kinderen die enkel 's middags de BSO 
bezoeken. 
 
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de 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 beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
 
Observatie: 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor 'hoor en 
wederhoor'. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen. 
 
Tijdens het buitenspelen ziet een beroepskracht dat één kind wegloopt van het voetbalveld. Ze 
vraagt aan het andere kind: "Waarom is X een beetje boos op jou?" Het kind legt de situatie uit. 
De beroepskracht stelt voor om X samen op te halen om te vragen of hij weer mee wil doen. Dit 
vindt het kind goed en samen met de beroepskracht loopt hij naar X. Hier krijgt ook dit kind de 
kans om zijn kant van het verhaal te vertellen. De beroepskracht bemiddelt tussen beiden zodat zij 
weer gaan voetballen. 
 
Overdracht normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat de 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. 
 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
 
Observatie: 
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 
het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar 
uit laten praten, op je beurt wachten, elkaar helpen). 
De inspectie vindt plaats in de herfstvakantie rond het middaguur. Na het buitenspelen wordt er 
geluncht. Alle kinderen mogen, voor de lunch, naar het toilet en moeten hun handen wassen. 
Hierdoor ontstaat er een rij voor het toilet waar zich ook de kraan bevindt. Eén beroepskracht staat 
bij de kinderen en complimenteert enkele kinderen die geduldig wachten totdat zij aan de beurt 
zijn. De overige kinderen wachten aan tafel totdat iedereen zit. Pas dan wordt er gestart met eten 
en drinken. 
 
Alle benodigde etenswaren staan op tafel. Als kinderen ergens niet bij kunnen, worden zij door de 
beroepskrachten gestimuleerd om dit netjes te vragen aan een groepsgenoot. Ook de 
beroepskrachten geven het goede voorbeeld. Zo vraagt een beroepskracht aan een kind: "Zal ik je 
even helpen met smeren? Wat wil jij graag op je boterham? Wat vind je heel lekker?" 
 
Conclusie 
Op de dag van inspectie wordt voldaan aan de voorwaarde inzake de pedagogische praktijk. De 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale vaardigheden en normen en waarden 
worden voldoende gewaarborgd. 
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Gebruikte bronnen 

 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 de BSN nummers van één nieuwe beroepskracht en drie stagiaires 
opgevraagd en gecontroleerd. De koppelingen en registraties van de andere werkzame 
beroepskrachten op deze locatie zijn reeds beoordeeld tijdens voorgaande inspectiebezoeken. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake de verklaringen omtrent het gedrag en het 
personenregister kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft het diploma van één nieuwe beroepskracht die werkzaam was op de dag 
van inspectie beoordeeld. De diploma's van de overige beroepskrachten zijn tijdens voorgaande 
inspecties reeds in de beoordeling meegenomen. 
 
Het diploma van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker voor het kinderdagverblijf is ook 
meegenomen in de beoordeling. 
 
Conclusie 
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
 

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 maandagochtend 21 oktober 2019 in de herfstvakantie was 
de groepsindeling als volgt: 
 

Naam 
groep 

Leeftijdsgroep Aantal aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

De Meidoorn 4- 6 jaar  -  - 

De 
Lijsterbes 

4- 13 jaar  7  1 

De Populier 4- 13 jaar  -  - 

De Plataan 1 4- 13 jaar  14  2 

De Plataan 2 4- 13 jaar  -  - 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake aantal beroepskrachten. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang 'De Speelboom' kunnen, verdeeld over 5 basisgroepen maximaal 85 
kinderen worden opgevangen: 
 

Naam groep Leeftijdsgroep Maximaal aantal op te vangen kinderen 

De Meidoorn 4-6 jaar  15 

De Lijsterbes 4- 13 jaar  15 

De Populier 4- 13 jaar  15 

De Plataan 1 4- 13 jaar  20 

De Plataan 2 4- 13 jaar  20 

 
De opvangtijden van de buitenschoolse opvang zijn op maandag tot en met vrijdag van 14.15 - 
18.00 uur. Ook tijdens de schoolvakanties is de BSO geopend. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 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 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 van een kindercentrum 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. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 
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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet 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 grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom 
Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 
Aantal kindplaatsen : 85 
 

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 : 21-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-10-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2019 
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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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