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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona 

virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht 

genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. 

  

Er heeft een gesprek met de locatiemanager plaatsgevonden en er is documentenonderzoek 

verricht. Er is getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele 

interviews met de houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd. 

 

Beschouwing 

De houder heeft niet aan alle kwaliteitseisen voldaan. Hierbij is sprake van verzachtende 

omstandigheden. De toezichthouder heeft die omstandigheden in het rapport beschreven en heeft 

het advies niet handhaven aan de gemeente gegeven. 

 

In de beschouwing staan de resultaten van het nader onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

   

Feiten over dit kindercentrum 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel is gevestigd aan de Berkstraat 91 te Oldenzaal. 

De buitenschoolse opvang (BSO) is onderdeel van de koepelorganisatie KDV Kiekeboe B.V. 

 

Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen er bij deze BSO maximaal 10 kinderen 

worden opgevangen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 

 

Openingstijden: 

Donderdagmiddag van 14.15- 18.00 uur. 

   

Inspectiegeschiedenis 

 

 13-11-2017, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het 

Landelijk Register Kinderopvang met 10 kindplaatsen. 

 18-11-2018, onderzoek na registratie. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 07-03-2019, jaarlijks onderzoek. Er is geconstateerd dat er geen contracten met ouders zijn 

afgesloten, voor de opvang van kinderen op deze locatie. Hierdoor vindt er wettelijk gezien 

geen opvang plaats bij BSO Het Speelkasteel. 

 27-05-2019, nader onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. Hiermee is de 

tekortkoming opgeheven. 

 

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 
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Tijdens dit onderzoek is er als gevolg van overmacht door corona een tekortkoming geconstateerd 

binnen het subdomein 'administratie'. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is. 

Administratie 

De administratie van de houder is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder tijdig de 

gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van de gegeven voorschriften van belang 

zijn. 

   

De administratie bestaat onder andere uit: 

   

 afschriften van diploma's en certificaten; 

 gegevens van personen werkzaam op het kindercentrum 

waaronder het burgerservicenummer; 

 overzicht van het aantal kinderen en hun gegevens; 

 een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 de meldcode; 

 het pedagogisch beleidsplan; 

 roosters en presentielijsten. 

   

Tijdens het inspectiebezoek op donderdagmiddag 29 oktober 2020 werden er op deze locatie geen 

kinderen opgevangen. De locatieverantwoordelijke vertelt tijdens het interview dat zij te maken 

heeft met meerdere ziekmeldingen door het Corona virus. Hierdoor worden de kinderen van BSO 

Het Speelkasteel (begeleid door hun vaste beroepskracht), opgevangen bij de naastgelegen locatie 

Het Speelhuis. 

De toezichthouder heeft vier weken terug gekeken in de personeels roosters en presentielijsten. 

Eén week hiervan was de herfstvakantie. In deze week wordt de opvang sowieso verleend bij de 

naastgelegen locatie (Het Speelhuis). Uit de aanwezigheidsregistratie blijkt dat er de overige drie 

weken geen opvang is verleend op deze locatie. 

 

De kinderen beschikken over een contract voor beide locaties. 

Echter hebben alle kinderen voor de donderdagmiddag een contract bij BSO Het Speelkasteel. Het 

contract bij BSO Het Speelhuis is afgesloten voor andere doordeweekse dagen en/of voor 

vakantiedagen. 

 

De locatieverantwoordelijke en de houder verklaren deze verschuiving door de pandemie.  

Gelet op de situatie vindt de toezichthouder het aannemelijk dat de houder niet aan de norm heeft 

kunnen voldoen als gevolg van corona. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Schriftelijke overeenkomst(en) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Kiekeboe) 

 Aansluiting geschillencommissie 
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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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

BSO Het Speelkasteel beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. De houder van het 

kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan inhoudelijk beoordeeld. Aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan; het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete omschrijving van: 

 

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 

ondersteuning. 

 De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de 

ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

 De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 

 De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

 Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende 

extra dagdelen. 

 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse 

opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 

De volgende voorwaarden zijn niet van toepassing en daardoor niet beoordeeld: 

 

 De wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 

 Een concrete beschrijving van de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter 

dan dertig kinderen. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 



 

8 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-10-2020 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

Pedagogische praktijk 

Op het moment van de inspectie waren er geen kinderen aanwezig op deze locatie. De 

toezichthouder kan de pedagogische praktijk niet beoordelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf Kiekeboe) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De registratie in het personenregister kinderopvang (PRK) en de koppeling van de vaste 

beroepskracht is tijdens een vorige inspectie gecontroleerd. Er is sinds de laatste inspectie één 

nieuwe medewerker in dienst getreden. Deze medewerker is geregistreerd en gekoppeld aan de 

houder. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Sinds de laatste inspectie is er één nieuwe beroepskracht in dienst getreden. Dit diploma is door de 

toezichthouder opgevraagd. Het diploma van de vaste beroepskracht is tijdens een vorige inspectie 

reeds gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

De twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches beschikken over een voor de werkzaamheden 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opleidingseisen. 

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). 

   

Op de dag van de inspectie staan er 5 kinderen met één beroepskracht in het computersysteem 

ingepland bij BSO Het Speelkasteel. 

Echter zijn zij op deze dag niet aanwezig op deze locatie. Vanwege ziekte van meerdere 

beroepskrachten heeft de locatieverantwoordelijke ervoor gekozen om deze 5 kinderen (samen 

met hun vaste beroepskracht) op te vangen bij de naastgelegen locatie.   

 

Op de naastgelegen locatie zijn deze middag nu in totaal 23 kinderen aanwezig met 3 

beroepskrachten. 
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Conclusie 

Aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder is eigenaar van Kiekeboe KDV BV en van KDV Kiekeboe BV. 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden 

ingezet bepaald en schriftelijk vastgelegd. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen 

beleidsvoornemens en coaching.  

De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat het aannemelijk is dat iedere beroepskracht 

jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. Hieronder is de verkregen 

informatie weergegeven. Bij deze informatie is de toezichthouder uitgegaan van peildatum 1 

januari 2019. 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra en aantal fte werkzame beroepskrachten bij de houder 

De houder heeft een berekening aangeleverd met 8 geëxploiteerde kindercentra in de gemeente 

Oldenzaal. Deze gegevens komen overeen met de informatie uit het 'Landelijk Register 

Kinderopvang'. 

 

De locaties van de houder zijn 4 tot 11 uur per dag geopend. Uit de administratie van de 

houder blijkt dat er in totaal sprake is van 31,5 fte.  

   

Berekening minimale ureninzet en daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker voor 

beleid en coaching 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald door het nemen van 

de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). 

   

Jaar 50 uur x aantal 

kindercentra 

10 uur x aantal fte 

pedagogisch 

medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x aantal fte) 

= minimale ureninzet  

2019 50 x 8 = 400 10 x 31,5 fte = 315 715 

 

De beleidsuren worden door de directie ingevuld. In de berekening van de houder komt dit neer op 

400 uur per jaar, 7,7 uur per week. De houder beschrijft in het coachingsplan 2019 dat er twee 

pedagogisch coaches zijn aangesteld. Zij besteden tezamen 780 uur per jaar enkel aan coaching. 

Hiermee wordt ruim voldaan aan de eis. 

 

Voor 2020 heeft de houder ook een berekening gemaakt. Het betreft hier 8 locaties. Op 1 januari 

2020 zijn er volgens berekening van de houder 32,6 fte beroepskrachten werkzaam. 

Op basis van deze gegevens heeft de houder onderstaande berekening gemaakt. 

 

Jaar 50 uur x aantal 

kindercentra 

10 uur x aantal fte 

pedagogisch 

medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x aantal fte) 

= minimale ureninzet 

2020 50 x 8 = 400 10 x 32,6 = 326 726 

 

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder 

aannemelijk bevonden. Ook in de berekening van 2020 geeft de houder aan dat de twee 

pedagogisch coaches tezamen 780 uur aan coaching besteden. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

In 2019 zijn er bij Kiekeboe 2 pedagogisch coaches werkzaam geweest. 



 

11 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-10-2020 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

 

Uit de urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft 

voldaan: 

 

 De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 

 De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders door op de website te vermelden dat er op alle hoofdlocaties een 

exemplaar ter inzage ligt. 

 De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens (algemeen voor Kiekeboe) en de ureninzet coaching uren per locatie. 

 Uit de urenverdeling per kindercentrum kan blijken dat dat iedere beroepskracht jaarlijks 

coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

In de urenverdeling is onderscheid gemaakt tussen de ureninzet beleidsvoornemens en de 

coaching uren. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden horende bij de 'inzet pedagogisch 

beleidsmedewerkers'. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Locatie BSO Het Speelkasteel betreft een locatie voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 

7 jaar. Roosters en presentielijsten laten zien dat er de laatste vier weken op deze locatie geen 

opvang verleend is. De locatiemanager legt uit dat zij gedurende de Corona pandemie kampt met 

ziekte van meerdere beroepskrachten. Om deze reden worden de kinderen, onder begeleiding van 

hun vaste beroepskracht, opgevangen bij BSO Het Speelhuis. 

De locatiemanager geeft aan voor deze oplossing te kiezen omdat de kinderen van meerdere 

locaties hun vaste beroepskracht(en) behouden op deze manier. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Schriftelijke overeenkomst(en) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Presentielijsten (week 40, 41, 42, 43 en 44) 

 Personeelsrooster (week 40, 41, 42, 43 en 44) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de  wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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) 

 

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 1.48d lid 3 en 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. 



 

14 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-10-2020 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel 

Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000003925749 

Aantal kindplaatsen : 10 

 

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 : 29-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 16-11-2020 

Zienswijze houder : 19-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 20-11-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 20-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 11-12-2020 
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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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