
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom (KDV) 
Weerselosestraat 86 
7577PP Oldenzaal 
Registratienummer 125982471 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Twente 
In opdracht van gemeente:  Oldenzaal 
Datum inspectie:    21-10-2019 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 11-11-2019 

 



 

2 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-10-2019 

Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom te Oldenzaal 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE..........................................................................................................2 

HET ONDERZOEK ...........................................................................................................3 

ONDERZOEKSOPZET ........................................................................................................... 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................ 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................ 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ....................................................................................................... 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ...................................................................................................... 6 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ....................................................................8 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ....................................................................................................... 8 

PERSONEEL EN GROEPEN ...................................................................................................... 8 

GEGEVENS VOORZIENING ........................................................................................... 10 

OPVANGGEGEVENS .......................................................................................................... 10 

GEGEVENS HOUDER ......................................................................................................... 10 

GEGEVENS TOEZICHT .................................................................................................. 10 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ..................................................................................... 10 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ................................................................................. 10 

PLANNING.................................................................................................................... 10 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ....................................................... 11 



 

3 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-10-2019 

Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom te Oldenzaal 

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). 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 
Kinderdagverblijf 'Kiekeboe De Speelboom' is gevestigd aan de Weerselosestraat 86 te Oldenzaal. 
Het KDV is onderdeel van de koepelorganisatie 'KDV Kiekeboe B.V.'. 
 
Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen op deze locatie maximaal 63 kinderen 
worden opgevangen in de leeftijd 0-4 jaar oud. In het pand worden de kinderen opgevangen in 5 
stamgroepen. Op dit adres is ook buitenschoolse opvang 'De Speelboom' gevestigd. 
 
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 07.00- 19.00 uur. 
   
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. 
 26-11-2018 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 
   
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens de jaarlijkse inspectie wordt 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 risicogestuurde inspectie van 2019 niet beoordeeld. 
 
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
 

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 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, 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 situaties: 
 
De kinderen mogen van brooddeeg een egeltje maken. De beroepskracht heeft elk kind een 
bolletje brooddeeg gegeven. 
Eén kind raakt het brooddeeg dat hij van de beroepskracht heeft gekregen niet aan. De 
beroepskracht stimuleert het kind om het deeg te kneden. Ze zegt: "Vind je het vervelend dat je 
handen dan vies worden? Dat geeft niks hoor, die kunnen we zo weer wassen!" Het kind zegt 'au 
au'. De beroepskracht legt uit dat het echt geen pijn zal doen en vertelt dat hij het gerust kan 
proberen. 
 
Een kind staat in een bak waar eerst speelgoed in zat. Hij zegt: "Kan niet!" De beroepskracht weet 
wat het kind bedoelt en zegt: "Wacht maar ik ga je helpen en dan kan het wel." Vervolgens kan 
het kind weer uit de bak. 
 
Als een beroepskracht een kind na het verschonen terug legt in de box (om een fles voor het kind 
te maken), begint het kind te huilen. Een andere beroepskracht haalt het kind uit de box en 
gaat ergens zitten waar de andere kinderen spelen. Hierdoor stopt het kind met huilen. 
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Persoonlijke competentie 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 
 
1. Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
2. Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
 
Observatie: 
 
1. De beroepskracht gebruikt de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. 
Tijdens het verschonen van een kind praat de beroepskracht met het kind en aait ze even over 
haar buik. Ze hebben samen zichtbaar plezier. De beroepskracht verwoordt welke handelingen zij 
bij het kind verricht. Bijvoorbeeld: "Zo, zijn je billen weer schoon! Nu kunnen je sokken weer aan. 
Benen erin." Als het kind om wil draaien op het verschoonkussen zegt ze: "Ik ga je nog heel even 
terug draaien hoor." 
Het kind ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, humor en aandacht. 
 
Een beroepskracht geeft een kind een fles. Nadat de fles op is, houdt zij het kind nog een tijdje bij 
zich. Zij praat zachtjes tegen het kind en aait het kind over haar rug of hoofd. 
 
2. In de groep zorgen de beroepskrachten voor verbinding met andere baby's. Waar mogelijk 
nemen de baby's deel aan groepsmomenten. 
Alle baby's zijn aanwezig bij de andere spelende kinderen. Sommige baby's kruipen of tijgeren 
door de ruimte. De jongere baby's worden in een wippertje bij de andere spelende kinderen gezet. 
Hierdoor maken de wat oudere kinderen contact met de baby's. Ook tijdens verzorgingsmomenten 
zoals het geven van een fles is dit zichtbaar. Een beroepskracht gaat op een groot kussen op de 
grond zitten en geeft daar een baby de fles. Enkele andere kinderen komen kijken, stellen vragen 
of willen de baby aaien. 
 
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 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. 
 
Een baby zit in een wippertje te spelen met een babygym. Een wat ouder kind zit aan de babygym 
zodat deze bijna tegen het hoofd van de baby komt. De beroepskracht grijpt in en vertelt dat zij de 
baby zachtjes mag aaien waar zij bij is. Vervolgens leidt zij het kind naar speelgoed geschikt voor 
de leeftijd van dit betreffende kind. 
 
Een beroepskracht geeft een kind de fles terwijl zij, op de grond, op een kussen zit. Een ander kind 
komt kijken en wil zijn speelgoed aan het kind geven of laten zien. Het kind tilt het speelgoed 
op waardoor het tegen de baby aan komt. De beroepskracht legt uit dat het kind voorzichtig moet 
zijn omdat de baby nog heel klein is en dat het kind beter zelf kan spelen met het speelgoed. 
 
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. 
 
Afspraken en regels die tijdens de observatie gezien of gehoord zijn: 
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 Aan tafel zit iedereen op zijn billen. 
 Aan tafel blijven we van elkaar af. 
 Na het eten (in dit geval kneden van brooddeeg) worden de handen schoongemaakt met 

washandjes. 
 
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 

 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 werknemer 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 de diploma's middels een steekproef beoordeeld. Onderdeel van de 
steekproef zijn één nieuwe beroepskracht en twee beroepskrachten die werkzaam waren op de dag 
van inspectie. 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 

Op maandagochtend 21-10-2019 in de herfstvakantie was de beroepskracht-kindratio als volgt: 
   

Groep Aantal aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Aantal benodigde 
beroepskrachten 

Bosaardbeitje 10 (waarvan 5 
baby's) 

3 3 

Lenteklokje - - - 

Duinroosje 9 2 2 

Goudborstje 8 1 1 
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Bosuiltje - - - 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake aantal beroepskrachten. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij kinderdagverblijf De Speelboom vindt de opvang plaats in vijf horizontale stamgroepen. 
 
De groepen Bosaardbeitje en Lenteklokje verzorgen opvang voor kinderen van 0-2 jaar. De 
groep Duinroosje is voor kinderen van 2-3 jaar, in de groep Goudborstje vindt opvang plaats voor 
kinderen in de leeftijd 2-4 jaar en in de groep Bosuiltje vindt opvang plaats voor kinderen in de 
leeftijd 3-4 jaar.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde omtrent opvang in stamgroepen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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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) 

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 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
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) 

 

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 Speelboom 
Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 
Aantal kindplaatsen : 63 
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 : 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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