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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 uitgevoerd 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 rondgang door het pand 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 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. 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 (KDV) Kiekeboe Het Speelkasteel is gevestigd aan de Berkstraat 91 te Oldenzaal. 

Het KDV is onderdeel van de koepelorganisatie KDV Kiekeboe B.V. 

Conform het Landelijk Register Kinderopvang kunnen op deze locatie maximaal 91 kinderen 

worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar oud. Op dit moment worden in het pand de kinderen 

opgevangen in 5 stamgroepen (in het beleid staan 7 stamgroepen beschreven). Op de 

benedenverdieping zijn 2 babygroepen in gebruik. Op de eerste verdieping bevindt zich de 

groepsruimte van de jongste peuters en op de tweede verdieping zijn de groepen van de oudste 

peuters gevestigd. 

 

Openingstijden: 

Maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. 

Op de VE groepen wordt VE aangeboden van 8.15 uur tot 12.15 uur.  

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 26-09-2018 werd niet aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Het betrof enkele tekortkomingen binnen het domein 'Pedagogisch beleid'; 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 24-01-2019 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan; 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 28-02-2020 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan; 

 Tijdens het incidentele onderzoek op 20-07-2020 werd aan de getoetste voorwaarden 

betreffende de voor- en vroegschoolse educatie niet geheel voldaan.    

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek wordt, na herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

5 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-04-2021 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Kiekeboe beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

 

De houder van dit kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Het pedagogisch beleidsplan wordt met regelmaat 

tijdens een teamoverleg besproken. Het beleidsplan is voor de beroepskrachten digitaal in te zien. 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat geen concrete beschrijving van: 

 

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

 

Herstelaanbod 

In het pedagogisch beleidsplan is stamgroep 'Lijster' (3-4 jaar) niet opgenomen. Deze groep was 

wel actief op de dag van de inspectie. 

De toezichthouder heeft een herstelaanbod gedaan. De houder heeft aangegeven hiervan gebruik 

te willen maken.  

 

Voortgang 

Binnen de overeengekomen termijn heeft de houder de groep 'Lijster' toegevoegd aan het 

beleidsplan. Deze groep beschikt volgens een door de houder aangeleverde plattegrond over 47m2 

binnenspeelruimte. Dit is voldoende voor de 13 kindplaatsen die beschreven worden in het beleid. 

De houder beschikt over 91 kindplaatsen en heeft tevens 2 reeds bestaande maar inactieve 

groepen (Boterbloem 0-2 jaar en Vlinder 2-3 jaar) toegevoegd aan het beleidsplan. Als de houder 

deze groepen in gebruik gaat nemen, zullen deze ruimtes opnieuw meegenomen worden in de 

beoordeling. 

 

Conclusie 

Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

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

 

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 0-4 jaar (versie januari 2015, GGD GHOR). 

Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.  

 

Vanwege de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus heeft de 

observatie in aangepaste vorm plaatsgevonden. De toezichthouder is op de stamgroep slechts 

beperkt aanwezig geweest. Derhalve heeft de observatie verkort plaatsgevonden. 

 

De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument ontleend en tijdens het 

onderzoek op maandagochtend 19-4-2021 geconstateerd. Daarna volgt een voorbeeld uit de 

praktijkobservatie. 

   

Emotionele Veiligheid 

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. 

 

De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en de inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie 

en/ of de vraag van een kind. 

 

Observatie 0-2 jarigen groep 

Een kind zit aan tafel met een flesje drinken en heeft nog een klein stukje kaas in haar hand. De 

beroepskracht vraagt of het kind al voldoende gedronken heeft of dat zij het flesje nog leeg drinkt. 

Het kind vertelt dat zij nog verder wil drinken. De beroepskracht helpt hierbij. Het kind drinkt het 

flesje leeg en krijgt hiervoor een compliment van de beroepskracht. Vervolgens vraagt de 

beroepskracht of het kind de kaas nog op wil eten. Het kind geeft aan dat zij niet meer wil en geeft 

het stukje aan de beroepskracht. Ze zegt: "Klaar". De beroepskracht glimlacht en zegt: "Ok, dan 

doe ik het weg. Kan je lekker gaan spelen."    

 

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 om kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. 

   

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
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De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op en gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 

begrepen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende voorbeelden: 

 

Observatie 2-3 jarigen groep (buiten) 

Twee kinderen zitten op een wip. Eén kind begint te huilen. De beroepskracht knielt neer bij het 

kind en vraagt: "Wat is er? Wil je eraf?" Het kind knikt en de beroepskracht helpt het kind van de 

wip.  

 

Even later staat een ander kind bovenop een aangelegde heuvel. Het kind aarzelt een beetje om 

van de bult af te lopen. De beroepskracht ziet dit en geeft het kind een hand. 

 

Een kind tilt het net van de zandbak op. Een beroepskracht ziet dit en loopt naar het kind toe. Ze 

knielt bij hem neer en doet samen met het kind het net weer naar beneden. Ze legt uit dat er nu 

niet in de zandbak gespeeld kan worden (het heeft geregend), maar vertelt dat de zandbak 

misschien vanmiddag wel open kan. 

 

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. 

 

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 

 

De beroepskrachten zijn zich bewust van het belang van licht, lucht en geluid voor de gezondheid 

van kinderen, en gedragen zich daarnaar.  

 

Observatie peutergroepen (buiten) 

Er wordt dagelijks meerdere keren buiten gespeeld. In de buitenruimte kunnen de kinderen fietsen, 

spelen met een bal, balanceren, klimmen en klauteren en glijden van een glijbaan. Het 

buitengedeelte is zodanig ingericht dat kinderen worden uitgedaagd om te bewegen. 

 

Conclusie  

De houder voldoet ten tijde van het onderzoek aan de getoetste voorwaarde betreffende de 

pedagogische praktijk. 

Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel is een locatie waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

De houder gebruikt hiervoor het programma Piramide, waarin op gestructureerde en 

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

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.   

 

Op de dag van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op maandag 19 april 2021, waren op 

de VE-groep tien kinderen aanwezig waarvan twee kinderen over een VVE-indicatie beschikten. Zij 

werden begeleid door een VE-beroepskracht en een VE-beroepskracht in opleiding.   

 

De VE-beroepskracht is in het bezit van een VVE-certificaat en beschikt over een bewijsstuk 

waarop inzichtelijk wordt gemaakt dat zij tenminste niveau 3F beheerst op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

De beroepskracht in opleiding beschikt over een diploma voor het werken in de kinderopvang en 

beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en 

Lezen. Daarnaast is aantoonbaar gemaakt dat deze beroepskracht is ingeschreven voor specifieke 

scholing voor VE en staat zij samen met een gekwalificeerde beroepskracht VE op de groep.  
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De houder heeft voor het jaar 2021 een opleidingsplan opgesteld voor alle werkzame 

beroepskrachten voorschoolse educatie binnen KDV Kiekeboe Het Speelkasteel. Dit opleid ingsplan 

voldoet aan de gestelde eisen.  

 

De houder beschrijft in zijn pedagogisch beleidsplan de volgende onderwerpen:  

 

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

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

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

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

 de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen; 

 het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie; 

 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 wijze waarop de houder de uitvoering jaarlijks evalueert en het plan zo nodig aan de hand 

hiervan bijstelt. 

 

De houder beschrijft onvoldoende in zijn pedagogisch beleidsplan het volgende onderwerp:  

 

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

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

ontvangen.  

 

Herstelaanbod 

In het beleidsplan Voorschoolse Educatie wordt het volgende beschreven: 

 

'De peuters met VVE indicatie wordt in 1,5 jaar tijd 960 uur voorschoolse educatie aangeboden in 

een vaste peutergroep. Deze extra opvang vindt plaats op 4 dagdelen van 4 uur tijdens 

schoolweken. De eventuele (taal)ontwikkeling achterstand kan daardoor worden ingelopen. De 

(taal)ontwikkeling kun je in de voorschool het beste stimuleren omdat kinderen er dan voor open 

staan'  

 

De houder dient in het pedagogisch beleidsplan vast te leggen hoe wordt voldaan aan de 

urennorm. De houder dient dit per kindercentrum inzichtelijk te maken door de beschrijving van de 

uitvoering van de urennorm in het pedagogisch beleidsplan te vertalen naar de verdeling van het 

aantal weken per jaar, een aanbod per week, uitgesplitst naar een aanbod per stamgroep in het 

betreffende kindercentrum. Er wordt in het beleidsplan niet beschreven op welke dagen, welke 

uren en op welke groep VE wordt aangeboden.  

 

De toezichthouder heeft een herstelaanbod gedaan. De houder heeft aangegeven hier gebruik van 

te willen maken. 

 

Voortgang 

De houder beschrijft in het beleid voorschoolse educatie zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het 

aanbod voorschoolse educatie zodanig is 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 

houder beschrijft op welke groepen, welke dagen en op welke tijdstippen er VE wordt aangeboden. 
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Conclusie 

Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste voorwaarden.   

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview 

 Website 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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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 

Sinds het vorige inspectie bezoek (februari 2020) zijn er twee nieuwe beroepskrachten in dienst 

getreden. Daarnaast is er een stagiaire op deze locatie werkzaam. 

 

Er is gecontroleerd of de beroepskrachten en de stagiaire zijn geregistreerd in het personenregister 

kinderopvang en in dit register aan de houder zijn gekoppeld. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Het diploma van de recent in dienst getreden beroepskrachten is opgevraagd en beoordeeld. 

 

De beroepskrachten worden in hun werkzaamheden ondersteund door twee pedagogisch coaches. 

De diploma's van de pedagogisch coaches zijn opgevraagd en beoordeeld. Hieruit blijkt dat de 

pedagogisch coaches over een voor de werkzaamheden passende opleiding beschikken, zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.     

 

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). 
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Op de dag van de inspectie, maandagochtend 19-04-2021, was de beroepskracht-kindratio als 

volgt:  

 

 

Groep Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

Klaproos 

0-2 jaar 

11 (waarvan 7 

baby's) 

 3  3 

Zonnebloem 0-

2 jaar 

7 (waarvan 5 

baby's) 

 2  2 

Bij 

2-3 jaar 

11  2  2 

Merel 

3-4 jaar 

10  2  2 

Lijster 

3-4 jaar 

 7 1  1 

 

 

Conclusie 

 Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake aantal beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderdagverblijf Kiekeboe biedt opvang aan maximaal 91 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De 

kinderen worden opgevangen in vijf stamgroepen. 

 

 

Groep Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Boterbloem 0-2 jaar  

10           Niet actief 

Klaproos 0-2 jaar 12 

Zonnebloem 0-2 jaar 12 

Bij 2-3 jaar 16 

Vlinder 2-3 jaar 12           Niet actief 

Merel 3-4 jaar 16 

Lijster 3-4 jaar 13 

 

 

De groep Merel is momenteel de VE groep. De leeftijd voor deze groep was 2-4 jaar. De houder 

heeft echter het beleid gewijzigd. De groep Merel is nu voor 3-4 jarigen. De groep Bij wordt ook 

een VE groep (staat al vermeld in het beleid) zodra zich kinderen aandienen in die 

leeftijdscategorie. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de stabiliteit van de opvang 

voor kinderen. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd d.d. 23-04-2021) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

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

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g 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) 
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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, 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 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) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

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 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. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 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. 

 
 

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. 
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(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 ontwikke ling 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 ) 

 

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) 

 

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) 

 

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 
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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 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 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. 

(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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt 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 tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaa l aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit k inderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel 

Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 

Aantal kindplaatsen : 91 

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 :  S. Aarnink-Vrieze 

M. Dijkgraaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldenzaal 

Adres : Postbus 354 

Postcode en plaats : 7570 AJ OLDENZAAL 
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Planning 

Datum inspectie : 19-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 18-05-2021 

Zienswijze houder : 25-05-2021 

Vaststelling inspectierapport : 27-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-05-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 17-06-2021 
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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 het conceptrapport. 
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