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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden
binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat hij onderzoekt of de kwaliteit van de
opvang goed genoeg zal zijn.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder nog niet alle kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang omdat de opvang nog niet van start is geg aan. Bij het onderzoek na registratie
beoordeelt hij ook de praktijk.
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 rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is
getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek voor registratie. Het betreft een
verhuizing. Na de algemene informatie over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen
de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport bij het d esbetreffende inspectieitem verder uitgewerkt. Tijdens dit onderzoek zijn de voorwaarden betreffende de Voorschoolse
Educatie (VE) niet meegenomen in de beoordeling omdat het een verhuizing betreft. Tijdens het
volgende onderzoek, het zogeheten onderzoek na registratie, zal de beoordeling plaatsvinden op
alle domeinen binnen het toetsingskader en zal ook de VE beoordeeld worden.
Feiten over dit kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) Het Speelbos wil zich vestigen aan de Oosterikweg 1 te Oldenzaal.
Het KDV is onderdeel van de koepelorganisatie KDV Kiekeboe B.V.
De houder is voornemens opvang te bieden aan 28 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De
houder maakt hiervoor gebruik van twee ruimtes in basisschool De Esch.
Openingstijden:
KDV Het Speelbos zal tijdens schoolweken op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend geopend
zijn van 8.15 uur tot 12.15 uur.
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Het inspectiebezoek dat is uitgevoerd op maandag 29 maart 2021, laat zien dat er geen bezwaar
bestaat tegen exploitatie met 28 kindplaatsen.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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.
Registratie
Uit het onderzoek voor registratie, welke heeft plaatsgevonden op 29 maart 2021 blijkt dat de
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.
Om dit te kunnen beoordelen heeft er een rondgang door het pand en een interview met de houder
plaatsgevonden. Tevens zijn er meerdere documenten ingezien en beoordeeld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake de registratie.
Wijzigingen
De houder heeft verzocht de adresgegevens te wijzigen voor KDV Het Speelbos. Het betreft een
verhuizing.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde horende bij het domein wijzigingen.
Administratie
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.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake administratie.
Gebruikte bronnen




Aanvraag Exploitatie
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Kotte)
Landelijk Register Kinderopvang
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. 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 stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De toezichthouder heeft gecontroleerd of de beroe pskracht die gaat werken bij KDV Speelbos, is
geregistreerd en gekoppeld aan de houder.
Tevens is de VOG-verificatie ten aanzien van de bestuurders uitgevoerd.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake het personenregister kinderop vang.
Gebruikte bronnen



Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen,
conform de in de Regeling Wet Kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
De toezichthouder heeft een EHBO-certificaat beoordeeld van een beroepskracht die werkzaam zal
zijn op deze locatie.
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vastgesteld en heeft het
verstrekt bij de aanvraag tot exploitatie. De houder beschikt over een protocol Corona. Tijdens het
onderzoek na registratie zal beoordeeld worden of deze voldoende deel uitmaakt van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Of de houder het beleid actualiseert za l tevens tijdens het volgende onderzoek beoordeeld worden.
Aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:








Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids - en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren
en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico's die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de
veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van
kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten
in opleiding, stagiaires, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze
waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken
als voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico
op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het
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afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de
beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s
zich verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die
gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de
wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in
opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord
kan worden door een andere volwassene.

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen




EHBO-certificaat
Protocol(len) (3.1.9 Corona)
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie maart 2021)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Peuteropvang Het Speelbos (28 kindplaatsen) wil zich gaan huisvesten in twee ruimtes van
basisschool De Esch. De groepsruimten staat alleen ter beschikking van de peuteropvang.
Binnenspeelruimte
Volgens de door de houder aangeleverde plattegrond en maten, hebben de binnenspeelruimten de
volgende oppervlaktes:
Ruimte 1: Oppervlakte van 56,70 m²
Ruimte 2: Oppervlakte van 48,3 m²
In totaal beschikt de houder hiermee over 105 m². Dit is voldoende voor 28 kindplaatsen.
Peuteropvang Het Speelbos zal gebruik gaan maken van een aparte ingang van basisschool De
Esch. De opvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Het Speelbos beschikt over twee lokalen. In beide lokalen wordt een keukenblok geplaatst met een
watervoorziening. Eventuele bereiding van drinken en voedsel zal plaatsvinden bij deze
keukenblokken.
In een aangrenzende ruimte is de houder voornemens een verschoontafel met
handenwasgelegenheid te plaatsen. Om goed zicht te houden vanuit de groepsruimte op de
verschoonruimte wordt nog een kozijn met raam geplaatst.
Vanuit de eerste ruimte wordt een deur gecreëerd naar de drie (kinder)toiletten. Eén toilet hiervan
is een peutertoilet. Alle drie de toiletten beschikken nu over een deur met slot. De deuren
bevatten, zowel van boven als van onder, geen ruimte waardoor de kans bestaat dat kinderen
zichzelf op kunnen sluiten. Met de houder is gesproken over dit risico. De houder zal zorg dragen
voor een passende oplossing.
Op de gang, in de nabije omgeving, bevindt zich het toilet van de beroepskracht met
handenwasgelegenheid.
In beide ruimtes zijn de verwarmingen en verwarmingsbuizen niet afgeschermd. Dit risico is met
de houder besproken en de houder zorgt voor een passende oplossing.
De binnenspeelruimte is nog niet ingericht. Op het moment van de inspectie wordt er geschilderd
en moeten de werkzaamheden nog plaatsvinden. De houder geeft aan dat het meubilair en het
spelmateriaal verhuisd worden in de meivakantie begin mei.
Voor de start van de peuteropvang zal de houder een aantal acties uitvoeren ten behoeve van de
binnenspeelruimtes:


verschoontafel met handenwasgelegenheid plaatsen in aangrenzende ruimte;
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kozijn met raam plaatsen van ruimte 1 naar de verschoonruimte;
keukenblokken plaatsen met watervoorziening in beide ruimtes;
deur creëren van ruimte 1 naar de kindertoiletten;
passende oplossing vinden met betrekking tot de verwarmingen en buizen die aanwezig zijn in
beide ruimtes;
passende oplossing vinden met betrekking tot de toiletten en het risico op insluiten;
de ruimte veilig, toegankelijk en passend inrichten in overeenstemming met het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte
De peuteropvang zal onder andere gebruik maken van een aangrenzende buitenspeelruimte. Dit
gedeelte staat enkel tot de beschikking van de peuteropvang en heeft een oppervlakte van 54,75
m². Deze buitenspeelruimte is momenteel betegeld maar niet verder ingericht. De houder vertelt
tijdens het interview dat deze ruimte (in verband met de bestelling van de materialen) na de
zomervakantie ingericht zal worden voor de peuters.
Deze aangegeven buitenruimte is niet voldoende groot voor de opvang van de aangevraagde 28
kindplaatsen. Hier is met de houder over gesproken. De houder verklaart te allen tijde gebruik te
kunnen maken van een gedeelte van het schoolplein van de school. Via de eigen ingang is dit
gedeelte van het plein (met o.a. een zandbak) te bereiken.
De houder dient er zorg voor te dragen dat voor de start van de opvang de binnen - en
buitenspeelruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig,
toegankelijk en passend ingericht zijn in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen. Bij het onderzoek na registratie zal dit w orden meegenomen in de
beoordeling.
Omdat het opvang betreft van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, is de voorwaarde betreffende
de slaapruimte niet meegenomen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan ruimtes.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Kotte)
Observatie(s)
Plattegrond (binnenruimte)
Meting ruimte buitenruimte uitgevoerd door technische dienst
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Klachten en geschillen
De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende
geschillencommissie. De toezichthouder heeft hiervan een bewijsstuk ingezien.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake klachten en geschillen.
Gebruikte bronnen


Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Registratie
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de
daarvoor gestelde regels.
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang )
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang )
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 4 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 )

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
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opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot in formatie 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 )
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mo gelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren ,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s w aarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actue le veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
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- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang )

14 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 29-03-2021
Speelbos te Oldenzaal

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Speelbos

Website

: http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000022289178

Aantal kindplaatsen

: 28

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

: Kiekeboe KDV B.V.

Adres houder

: Weerselosestraat 86

Postcode en plaats

: 7577 PP Oldenzaal

KvK nummer

: 52351114

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

: 29-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 15-04-2021

Zienswijze houder

: 15-04-2021

Vaststelling inspectierapport

: 16-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 07-05-2021
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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 te kennen gegeven akkoord te gaan met de inhoud van het rapport.
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