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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 dit onderzoek zijn extra voorwaarden meegenomen binnen het domein 'Administratie'. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek op 10 oktober 2019. 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 (BSO) 'Kiekeboe Het Speelhuis' is gevestigd aan de Berkstraat 75 te 
Oldenzaal. 
De BSO is onderdeel van de koepelorganisatie 'KDV Kiekeboe B.V.'. Deze opvangorganisatie heeft 5 
opvanglocaties verspreid over Oldenzaal. 
 
Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen op deze locatie maximaal 33 kinderen 
worden opgevangen in de leeftijd van 4-13 jaar oud. Deze locatie is voor de kinderen van de 
volgende scholen in Oldenzaal: de Franciscusschool, de Drieëenheidschool, de Leemstee en de 
Windroos. 
In het pand worden de kinderen opgevangen in 2 basisgroepen. 
 
Openingstijden 
Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 12.00 
tot 18.30 uur.  
 
Inspectiegeschiedenis 
 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 10-11-2016 wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-04-2017 wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 2-11-2018 wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de voorwaarden die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn 
beoordeeld. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Administratie'. Per aspect worden 
eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke criteria. 
  
 

Administratie 

De toezichthouder heeft steekproefsgewijs enkele contracten opgevraagd van kinderen die 
opgevangen worden bij BSO 'Het Speelhuis'. 
 
Hieruit blijkt dat kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de 
houder van een kindercentrum en de ouder. Als kinderen gedurende de week bij meerdere locaties 
(van dezelfde houder) worden opgevangen, staat dit in het contract vermeld. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Schriftelijke overeenkomst(en) 
 

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. 
 
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 donderdagmiddag 10 oktober 2019 hebben plaatsgevonden.  
 
Emotionele Veiligheid 
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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 
Elk kind wordt individueel begroet op school of bij binnenkomst. Beroepskrachten doen dit op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. 
Zo zegt een beroepskracht bijvoorbeeld: "Hoi X! Heb je het leuk gehad op school?" Het kind 
antwoordt de beroepskracht en gaat spelen in de groepsruimte. 
Even later wordt een kind gebracht. De beroepskracht opent de deur voor het kind en zegt: "Hoi X. 
Leuk dat je er bent." 
 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep. Ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. 
 
Een beroepskracht zegt tegen een kind: "Jij moet straks toch eerder weg X? Je voetbaltraining gaat 
wel door toch?" Het kind antwoordt bevestigend op deze vragen. 
 
Tijdens het eten van het fruit vraagt de beroepskracht: "Hoe is het met je rug X? Gaat het weer 
goed?" Er volgt een kort gesprekje waarbij de beroepskracht enkele vragen stelt aan het kind. 
 
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 
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. 
 
Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
 
Observatie 
De meeste tentoongestelde werkstukken of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 
gemaakt en/of leggen een relatie met thema-activiteiten of het thematisch profiel van de BSO. 
In de ruimte hangen zelfgemaakte werkjes van de kinderen. Er is een tafel met het thema 'herfst' 
en kinderen hebben zaadjes gekweekt in kleine potjes. Ook is er een kast waarin werkjes van 
kinderen bewaard kunnen worden of waarin verfwerkjes op kunnen drogen. Kinderen zijn trots op 
wat zij hebben gedaan of gemaakt en laten dit zien aan de beroepskrachten en de toezichthouder. 
 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Sommige 
kinderen knutselen of kleuren aan tafel bij een van de beroepskrachten. In de groepsruimte spelen 
ook kinderen met constructiemateriaal en lego. Enkele andere kinderen spelen een 
gezelschapsspel, lezen een boek op de bank, chillen in de daarvoor bestemde kussens of spelen 
buiten. 
 
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 moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen de kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als te praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. 
 
Een kind vertelt aan tafel een verhaal aan de beroepskracht over zijn nieuwe schoenen. De 
beroepskracht toont interesse en steekt haar hoofd onder de tafel. "Oh, die zijn mooi!", zegt ze. 
Andere kinderen kijken nu ook onder tafel. Het kind vertelt aan de groep dat deze schoenen niet 
dichtgaan door veters maar door middel van een knop. Een ander kind reageert hierop door te 
zeggen: "Mooi en handig!". 
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Tijdens het drinken vraagt een beroepskracht: "En wie is er nog meer in 'de booster' geweest?" 
Enkele kinderen reageren enthousiast en vertellen hierover aan de beroepskracht en tegen elkaar. 
De beroepskracht betrekt alle kinderen bij het gesprek. Zo vraagt ze aan een kind dat nog niets 
heeft verteld: "En jij X. Waar ben jij in geweest?" Als het kind antwoordt, stelt de beroepskracht 
vervolgvragen zodat er een gesprekje plaatsvindt tussen haar en het kind. 
 
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. 
 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar en worden toegepast. 
 
Observatie 
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige 
en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie. Hun optreden sluit aan 
bij het gedrag en de behoefte van individuele kinderen. 
 
Enkele voorbeelden van deze regels en afspraken zijn: 
 
 Bij binnenkomst worden de hesjes op een tafel gelegd. 
 Er wordt gewacht met aan tafel gaan totdat alle kinderen van school binnen zijn. 
 Voor het eten worden de handen gewassen. 
 Tijdens het eten en drinken zitten de kinderen aan tafel. 
 Bij het uitdelen van een traktatie, zeggen de kinderen 'dank je wel'. 
 
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. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Website (https://kinderdagverblijfkiekeboe.nl) 
 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, één chauffeur en één 
stagiare opgevraagd. Aan de hand van deze gegevens is gecontroleerd of de betreffende 
medewerker, chauffeur en stagiaire in het personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en of 
er vervolgens een koppeling met houder is gerealiseerd. 
 
De registraties en koppelingen van de andere werkzame beroepskrachten op deze locatie zijn 
tijdens vorige inspecties reeds gecontroleerd. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake de verklaringen omtrent het gedrag en het 
personenregister kinderopvang. 
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Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft het diploma van één nieuwe beroepskracht beoordeeld. De diploma's van 
de overige beroepskrachten zijn tijdens voorgaande inspecties reeds in de beoordeling 
meegenomen. 
 
Het diploma van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker 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 donderdagmiddag 10 oktober 2019, waren er 22 kinderen 
aanwezig met 3 beroepskrachten. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake het aantal beroepskrachten. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op de dag van de inspectie, op 10 oktober 2019, waren er 22 kinderen aanwezig. Dit voldoet aan 
de wettelijke eis omtrent de maximale grootte van een basisgroep. De maximale grootte van de 
basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 
In het pedagogisch beleid staat vermeld dat bij locatie 'Het Speelhuis', verdeeld over 2 
basisgroepen, maximaal 33 kinderen worden opgevangen. 
Echter blijkt uit een controle van de roosters en presentielijsten, drie weken voorafgaand aan het 
inspectiebezoek, dat er binnen het computersysteem sprake is van één basisgroep. Hierdoor wordt 
de maximale grootte van de basisgroep regelmatig overschreden. 
 
Op locatie worden de kinderen tijdens het eten en drinken verdeeld in drie groepen. 
 
Herstelaanbod 
De houder dient de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan, de administratieve registratie van 
de kinderen in het computersysteem en de situatie in de praktijk overeen te laten komen conform 
de huidige wet- en regelgeving. 
 
Voortgang 
De houder heeft de toezichthouder documenten toegestuurd, waaruit blijkt dat alle kinderen 
administratief ingedeeld zijn in een basisgroep. Tevens heeft de houder de wijzigingen in het 
pedagogisch beleidsplan doorgevoerd. 
 
De houder beschrijft de situatie in de praktijk als volgt: 
 
..'De tafelmomenten vinden altijd in de basisgroep plaats met de vaste PM'er, zodat er voor de 
kinderen een duidelijke structuur is en de emotionele veiligheid gewaarborgd is. 
De momenten dat er afgeweken wordt van de vaste basisgroep staan in het pedagogisch 
beleidsplan vermeld. Er wordt hierbij altijd gekeken of kinderen zich in deze situatie prettig voelen, 
vooral bij de jongere kinderen.' 
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Of de situatie beschreven in het pedagogisch beleid overeenkomt met de situatie in de praktijk, 
zal beoordeeld worden tijdens de inspectie van 2020. 
 
Conclusie 
Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

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) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Kotte) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Plaatsingsoverzicht (overzicht van de basisgroepen) 
 Presentielijsten (week 38, 39 en 40) 
 Personeelsrooster (week 38, 39 en 40) 
 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Kiekeboe, versie mei 2019.) 
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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) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet 
kinderopvang) 

 

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 
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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) 

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 
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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 Het Speelhuis 
Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 
Aantal kindplaatsen : 33 
 

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 : 10-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-11-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-01-2020 
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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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