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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het be treft 

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 gegaan. 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. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek voor registratie. Het betreft een 

verhuizing. 

Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste 

bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder weergegeven. 

 

Feiten over het kindercentrum 

De aanleiding om een onderzoek voor registratie uit te voeren, is een verhuizing van BSO De 

Speelvijver van de Bentheimerstraat 15 te Oldenzaal naar de Hengelosestraat 31 te Oldenzaal. De 

BSO was al eerder gevestigd op dit laatstgenoemde adres in basisschool de Nutsschool. Deze 

school is compleet nieuw opgebouwd en zal binnenkort opgeleverd worden. De BSO verhuist dan, 

net als de school, weer terug naar het oorspronkelijke adres in een geheel vernieuwde school.  

 

Buitenschoolse opvang 'Kiekeboe De Speelvijver' heeft binnen de school de beschikking over 2 

groepsruimtes en een speelhal. Aangrenzend aan het pand bevindt zich de buitenspeelruimte. 

De houder is voornemens opvang te bieden aan veertig kinderen in de leeftijd van vier tot dertien 

jaar oud. De verwachte exploitatiedatum is na de herfstvakantie op 25-10-2021.  

 

De openingstijden worden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur t/m 18.00 uur.  

Op deze locatie vindt geen voorschoolse opvang of vakantieopvang plaats. 

 

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 

De houder heeft bij het onderzoek voor registratie voldoende kunnen aantonen dat de BSO 

redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen, die bij wet- en regelgeving aan de 

exploitatie van een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om de aanvraag toe te 

wijzen en de voorziening op te nemen met veertig kindplaatsen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

 



 

4 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 05-07-2021 

Speelvijver te Oldenzaal 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

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 

Het 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. 

 

De houder heeft op 23 juni 2021 de aanvraag voor exploitatie van de buitenschoolse opvang bij de 

gemeente ingediend. 

De toezichthouder heeft op 05-07-2021 de ruimten in het pand beoordeeld, evenals diverse door 

de houder toegezonden documenten. Daarnaast heeft er een interview met de houder en de 

locatiemanager plaatsgevonden. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

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 getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Aanvraag Exploitatie 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Olde Scholtenhuis en mevrouw 

Engbers) 

 Personenregister Kinderopvang 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 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 een VOG-verificatie van de houder uitgevoerd op 5 juli 2021. 

 

Tevens zijn de registraties en de koppelingen in het register van de drie vaste beroepskrachten 

meegenomen in de beoordeling. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Olde Scholtenhuis en mevrouw 

Engbers) 

 Personenregister Kinderopvang 



 

6 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 05-07-2021 

Speelvijver te Oldenzaal 

 

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 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient gereed te zijn bij aanvang van de opvang. Voor de 

start van een nieuwe voorziening kunnen nog niet alle risico's ingeschat worden. De toezichthouder 

heeft bij dit onderzoek vóór registratie beoordeeld of de houder op het moment van start 

exploitatie alle relevante items heeft beschreven in het beleid. Het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid omvat onder andere: 

 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 

houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders; 

 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. 
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Van de drie beroepskrachten die werkzaam zullen zijn op deze locatie is een geldig EHBO-

certificaat ingezien. 

 

Bij het onderzoek na registratie toetst de toezichthouder onder andere of de beroepskrachten de 

inhoud van het beleid kennen en in de praktijk brengen. 

De houder dient het beleid te actualiseren binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. 

Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.    

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 EHBO-certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie juni 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 

De BSO wil zich gaan vestigen in meerdere ruimtes in basisschool De Nutsschool te Oldenzaal.  

 

Binnenruimte 

De houder heeft een (BSO) aanvraag ingediend voor 40 kindplaatsen. Voor deze opvang heeft de 

houder de beschikking over twee vaste groepsruimtes die door middel van een schuifdeur met 

elkaar verbonden zijn. 

 

De houder heeft een plattegrond aangeleverd met daarop de volgende afmetingen van de ruimtes: 

 

Groepsruimte 1   48 m2 

Groepsruimte 2  73 m2 

Speelzaal  119 m2 

Totaal  240 m2 

 

De houder geeft tevens aan gebruik te kunnen maken van de (speel)hal die, door de school, 

ingericht zal worden met hoeken waar de BSO gebruik van mag maken na schooltijd. Tijdens het 

onderzoek na registratie zal gekeken worden of en hoeveel m2 van deze speelhal meegerekend 

kunnen worden als binnenspeelruimte. De houder heeft een aanvraag gedaan voor 40 

kindplaatsen. De drie binnenspeelruimtes (groepsruimte 1, groepsruimte 2 en de speelzaal) bieden 

tezamen voldoende binnenspeelruimte voor deze aanvraag van 40 kindplaatsen. 

 

Ten tijde van het onderzoek voor registratie is het gebouw nog niet opgeleverd. In beide 

groepsruimtes wordt een keukenblok geplaatst.  

 

De BSO-kinderen kunnen gebruik maken van twee toiletgroepen in de hal, aangrenzend aan de 

groepsruimte. Er is een aparte toiletgroep voor de jongens en de meisjes. Verderop in de hal 

bevindt zich het toilet van de beroepskrachten. Alle toiletten zijn voorzien van een 

handenwasgelegenheid.  

 

De houder vertelt tijdens het interview dat de school overdag ook gebruik kan maken van de 

groepsruimtes van de BSO. Met school is de afspraak gemaakt dat de groepsruimtes passend voor 

de BSO worden ingericht.  

Ten tijde van dit onderzoek is de binnenruimte nog niet ingericht voor de leeftijd en het aantal op 

te vangen kinderen. Voordat de houder start met de opvang dient er zorg te worden gedragen voor 

een veilige, toegankelijke en passend ingerichte groepsruimte. Dit in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.  

 

De school, waaronder de groepsruimten en de speelzaal, is gebouwd volgens de nieuwste normen. 

Er is een ventilatiesysteem aanwezig en tevens kunnen ramen en deuren in alle ruimtes open 

worden gezet. 
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De aangrenzende hal geeft direct toegang tot de buitenruimte.  

 

Buitenruimte 

De aan het kindercentrum grenzende buitenruimte betreft het schoolplein van de school. 

De plattegrond van de buitenruimte kan door de houder niet aange leverd worden met herkenbare 

afmetingen of m2. De houder heeft een schatting gemaakt van de afmetingen van de buitenruimte 

waarbij het schoolplein een oppervlakte van ongeveer 1500 m2 heeft. Hiermee is de buitenruimte 

voldoende groot voor de opvang van de aangevraagde 40 kindplaatsen. 

Op de concepttekening van het schoolplein staan bankjes, meerdere speeltoestellen en 

voetbaldoeltjes getekend. De houder vertelt tijdens het interview dat de BSO een eigen schuur 

krijgt met buitenspeelmateriaal.  

 

Met betrekking tot de binnen- en buitenruimte dienen afspraken met de beroepskrachten en de 

kinderen nog gemaakt en vastgesteld te worden.  

 

Tijdens het onderzoek na registratie wordt opnieuw beoordeeld of er aan de eisen aan ruimtes 

wordt voldaan.  

 

Conclusie 

De binnen- en buitenruimtes beschikken over voldoende vierkante meters. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Olde Scholtenhuis en mevrouw 

Engbers) 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 
 

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. 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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
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(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 mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 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 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, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 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. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 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 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. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse 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. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Speelvijver 

Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000003925749 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

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 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-07-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 22-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 12-08-2021 
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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 aangegeven akkoord te zijn met de inhoud van het rapport.  

 

 

 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en ouderparticipatieopvang
	Registratie
	Administratie
	Gebruikte bronnen

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Gebruikte bronnen

	Veiligheid en gezondheid
	Veiligheids- en gezondheidsbeleid
	Gebruikte bronnen

	Accommodatie
	Eisen aan ruimtes
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en ouderparticipatieopvang
	Registratie
	Administratie

	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

	Veiligheid en gezondheid
	Veiligheids- en gezondheidsbeleid

	Accommodatie
	Eisen aan ruimtes


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning

	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

