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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. De houder biedt ten tijde van het 

onderzoek nog geen VVE aan maar is voornemens hiermee te starten op 17-8-2020. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit incidenteel onderzoek. Het betreft een aanvraag 

voor 'voor- en vroegschoolse educatie'. 

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 op de bovenste verdieping ook buitenschoolse opvang 'De 

Speelweide' gevestigd. In kinderdagverblijf 'De Speelweide' kunnen op basis van de beschikbare 

speeloppervlakten in totaal maximaal 132 kinderen worden opgevangen. Er wordt, verdeeld over 

de week, gebruik gemaakt van zeven groepsruimtes. Vier groepen hiervan zijn voor peuters in de 

leeftijd van 2-3 jaar of van 3-4 jaar. 

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 19.00 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis 

   

 12-10-2017 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 

 14-11-2018 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 

 22-08-2019 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden. 

 09-03-2020 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed niet aan alle getoetste voorwaarden. Het 

betreft een tekortkoming in het domein 'Personeel en groepen'. 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Aan de getoetste voorwaarden betreffende de voor- en vroegschoolse educatie wordt niet geheel 

voldaan. Deze voorwaarden worden tijdens het volgende onderzoek opnieuw meegenomen. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

 Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelweide is voornemens te starten op 17-8-2020 met het 

voorschoolse educatieprogramma Piramide waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de 

ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

 

De toezichthouder heeft vastgesteld dat de beroepskracht die op deze locatie werkzaam zal 

zijn een passende beroepskwalificatie, een VVE-certificaat (Piramide) en niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen bezit. 

 

Met goedkeuring van de gemeente Oldenzaal is gekozen voor de VVE opleiding Vier VVE. 

Achttien beroepskrachten volgen ten tijde van de inspectie nog de VVE cursus. Zij verwachten 

deze eind 2021 af te ronden. De houder geeft aan dat een beroepskracht die  de VVE cursus nog 

niet afgerond heeft, alleen naast een gekwalificeerde beroepskracht VVE op de groep werkt. 

 

De houder beschrijft in het beleid 'Voorschoolse educatie' het volgende: 

 

 de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

 het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen; 

 de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie; 

 de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld; 

 de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 
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 de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

De volgende voorwaarden zijn niet in de praktijk beoordeeld. De houder beschrijft deze 

voorwaarden echter wel in het beleidsplan 'Voorschoolse educatie'. Tijdens een volgend onderzoek 

zullen deze voorwaarden tevens in de praktijk beoordeeld worden: 

 

 De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 

per acht kinderen.   

 

Aan de volgende voorwaarden wordt nog niet (geheel) voldaan: 

 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in 

het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders 

worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

 

De houder schrijft hierover het volgende in het beleid: 

..'In elke peutergroep is een folderhouder met informatie over het thema. Deze informatie kunnen 

de ouders mee naar huis nemen. Bovendien vinden de ouders informatie op de website over de 

verschillende projecten en het actuele thema en kunnen ze de liedjes aanklikken om die samen 

met het kind thuis ook te zingen. Ook schrijven we regelmatig in de mappen van de kinderen. In 

de opeenvolging van de verschillende stukjes en kunstwerkjes krijgen wij en de ouders ook een 

goed en tastbaar beeld van de ontwikkeling.' 

 

De genoemde acties van de houder laten veelal het initiatief bij de ouder in plaats van bij de 

houder. Tevens zijn de genoemde maatregelen erop gericht om ouders te informeren maar 

betrekken en stimuleren zij ouders niet om de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. Met de 

houder is hierover gesproken. De houder noemt tijdens het telefonisch interview enkele 

voorbeelden van hoe zij ouders stimuleren bij de ontwikkeling van hun kind. Deze staan niet in dit 

document vermeld maar zijn elders beschreven. De houder zal dit aanpassen en in het document 

'Voorschoolse educatie' beschrijven. Bij het volgende onderzoek zal deze voorwaarde opnieuw 

beoordeeld worden. 

 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 

jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 

uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse 

educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan 

het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie 

zo nodig bij. 

 

De toezichthouder heeft een opleidingsplan Kiekeboe 2020 en een opleidingsplan VVE toegestuurd 

gekregen. Het opleidingsplan VVE omvat een periode van juni 2020 tot december 2021 en is niet 

locatiespecifiek opgesteld. In het beleid beschrijft de houder dat achttien beroepskrachten de VVE 

cursus volgen en deze eind 2021 afronden. Tevens beschrijft de houder dat er een training 

aangeboden zal worden aan zeven medewerkers die reeds in het bezit zijn van een VVE certificaat. 

Echter welke training dit is en aan welke eisen deze training voldoet is nog niet vastgelegd. De 

houder beschrijft dat deze training in de loop van het jaar wordt gepland. Hierdoor is nog niet 

duidelijk op welke wijze de kennis en de vaardigheden van de beroepskrachten VE worden 

onderhouden. 

Het opleidingsplan zal tijdens het volgende onderzoek opnieuw beoordeeld worden. 
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Of de houder op concrete en toetsbare wijze uitvoering geeft aan het beleidsplan Voorschoolse 

educatie en het opleidingsplan, de plannen jaarlijks evalueert en beide plannen bijstelt aan de hand 

van de evaluatie, zal tevens tijdens een volgende inspectie beoordeeld worden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden.  

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 

 Beleid voorschoolse educatie. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geva l tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten 

minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 : 7572 CA 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 : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dijkgraaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldenzaal 

Adres : Postbus 354 

Postcode en plaats : 7570 AJ OLDENZAAL 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 22-07-2020 

Zienswijze houder : 23-07-2020 

Vaststelling inspectierapport : 24-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

We zijn erg blij dat we kunnen starten met aanbieden van VVE op de locatie. We willen de 

inspectrice ook hartelijk bedanken voor haar inzet om nog voor haar vakantie dit aspect te 

beoordelen en de rapporten daarvoor op te stellen. We vinden het erg prettig dat ze daarvoor alle 

opgestuurde documenten zorgvuldig heeft bekeken en beoordeeld. De aanwijzingen in het rapport 

en het telefonisch onderhoud met haar heeft goed duidelijk gemaakt wat we nog kunnen 

verbeteren en waar we bij de volgende inspectie aan moeten voldoen. 

 

Inmiddels is de tekst van het beleid voorschoolse educatie aangepast op de richtlijnen die de 

inspectrice heeft aangegeven en is te downloaden op onze website. 

 

We zullen de opleidingsplannen locatie specifiek maken. Door de Corona periode hebben we nog 

geen concrete afspraken kunnen maken over de jaarlijkse training herhaling en bijscholing voor 

VVE  voor de pedagogisch medewerkers die reeds in het bezit zijn van een VVE certificaat. Met de 

trainer wordt afgestemd op welke manier de kennis en vaardigheden wordt onderhouden. De 

trainer komt met de nieuwste inzichten wat betreft VVE en bepaalt ook mede daardoor de inhoud 

van de training. 

 

Zo gauw de afstemming heeft kunnen plaatsvinden met de trainer (dat zal na de zomervakantie 

zijn), worden de afspraken vastgelegd wat betreft de kennis en de vaardigheden en deze worden 

opgenomen in het locatie specifieke opleidingsplan.  De evaluatie van deze trainingen worden 

jaarlijks beschreven. 
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