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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij dit nader onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis 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.  

 

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. Er is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein 

personeel en groepen. 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De tekortkoming die geconstateerd is tijdens het jaarlijks onderzoek op 09-03-2020 is opgeheven. 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 9 maart 2020 is gebleken dat een pedagogisch medewerker 

niet beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

In dit nader onderzoek wordt deze voorwaarde opnieuw beoordeeld. 

Opleidingseisen 

Tijdens het inspectiebezoek op 9 maart 2020 is geconstateerd dat één medewerker in het bezit is 

van een EVC certificaat. Dit certificaat dient, na het behalen van een laatste onderdeel, verzilverd 

te worden in een EVC diploma. Tot die tijd is zij pedagogisch medewerker in opleiding. Hieraan 

zijn, vanuit de CAO Kinderopvang 2018-2019, enkele voorwaarden gesteld waaraan niet werd 

voldaan. 

 

 De werkgever stelt 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst in overleg met de 

pedagogisch medewerker een persoonlijk ontwikkelplan op. Dit ontwikkelplan vormt onderdeel 

van het personeelsdossier. De basis van dit ontwikkelplan is de beoordeling van de 

praktijkopleider en de leidinggevende. In het ontwikkelplan dienen de voorwaarden, zoals 

omschreven in de CAO kinderopvang 2018-2019 genoemd onder 9.5, schriftelijk vastgelegd te 

staan. 

  De arbeidsovereenkomst is voor ten minste 20 uur per week. 

 

De pedagogisch medewerker heeft ten tijde van het nader onderzoek op 23 oktober 2020 in 

verband met de Corona crisis haar EVC certificaat nog niet verzilverd in een diploma. 

De toezichthouder heeft een arbeidsovereenkomst toegezonden gekregen waaruit blijkt dat de 

pedagogisch medewerker voor ten minste 20 uur per week een arbeidscontract heeft. 

Tevens heeft de toezichthouder een ontwikkelplan ingezien dat voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 Ontwikkelplan. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelweide 

Aantal kindplaatsen : 132 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

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 
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Planning 

Datum inspectie : 23-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-11-2020 
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