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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. 

 

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 Kiekeboe Het Speelkasteel (KDV) is gevestigd in een pand aan de Berkstraat 91 

te Oldenzaal. 

Deze locatie is onderdeel van de koepelorganisatie 'Stichting Humankind'.  

 

De opvang vindt plaats in 7 stamgroepen. In totaal kunnen in deze stamgroepen maximaal 91 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar oud worden opgevangen.  

 

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 

 

 26-09-2018; jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet alle getoetste voorwaarden binnen 

het domein 'Pedagogisch beleid'; 

 24-01-2019; jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.  

 28-02-2020; jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 20-07-2020; incidenteel onderzoek. De houder voldoet niet aan alle voorwaarden betreffende 

'Voorschoolse educatie'. 

 19-04-2021; jaarlijks onderzoek. De houder voldoet, na herstelaanbod binnen het domein 

pedagogisch klimaat, aan de getoetste voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd, op 6 oktober 2022, zijn de volgende domeinen 

getoetst: 

 

 Pedagogisch klimaat 

 Personeel en groepen 

 Accommodatie 

 



 

 

4 van 22 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-10-2022 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

 

Binnen het domein Pedagogisch klimaat zijn tekortkomingen geconstateerd. Er wordt niet voldaan 

aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van het pedagogisch beleid en voorschoolse educatie. 

De overtreding binnen het pedagogisch beleid betreft recidive. 

 

Binnen het domein Personeel en groepen zijn tekortkomingen geconstateerd. Er wordt niet voldaan 

aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang. 

 

Binnen het domein Accommodatie is een tekortkoming geconstateerd. Er wordt niet voldaan aan de 

getoetste voorwaarde ten aanzien van de eisen aan ruimtes. 

 

Uit het inspectiebezoek komt naar voren dat de gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK) niet overeenkomen met de praktijk. Uit de door de houder overlegde plattegrond komt naar 

voren dat de houder op deze locatie niet 91, maar 89 kinderen kan opvangen. De houder gaat de 

gemeente Oldenzaal een wijzigingsformulier toezenden om het aantal kindplaatsen te verlagen. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De zienswijze heeft niet geleid tot andere oordeelsvorming.  
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk; 

 voorschoolse educatie; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat digitaal 

beschikbaar is. De houder van dit kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang, conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De geïnterviewde beroepskracht is op de hoogte van 

het plan en geeft aan dat dit periodiek in het teamoverleg wordt besproken.  

 

In het pedagogisch beleidsplan is een beschrijving opgenomen van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de onderstaande stamgroepen: 

 

 

Stamgroep Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Boterbloem 0-2 jaar 10   

Zonnebloem 0-2 jaar 12 

Klaproos 0-2 jaar 12 

Vlinder 2-3 jaar 12 

Bij 2-3 jaar 16 

Lijster  3-4 jaar 13 

Merel  3-4 jaar 16 

 

 

Uit een beoordeling van het aantal vierkante meters per stamgroep binnen het domein 

'Accommodatie' is naar voren gekomen dat de houder in de stamgroepen Boterbloem en Vlinder, 

respectievelijk 9 (Boterbloem) en 11 (Vlinder) kinderen kan opvangen. De beschrijving in het 

beleidsplan komt niet overeen met de praktijk. 

 

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

 

Tijdens de observatie in de stamgroepen voor de 0-2 jarigen zijn een groot gedeelte van de 

kinderen aan het slapen of gaan naar bed. In de administratie van de houder (zowel schriftelijk als 

digitaal) is informatie opgenomen over de slaapritmes van de kinderen. De beroepskrachten geven 

aan daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het slaapritme dat de kinderen thuis hebben.   

 

Met de kinderen die niet naar bed gaan hebben de beroepskrachten gesprekjes over wat ze willen 

doen qua spel. Omdat er tijdens de observatie geen activiteiten worden uitgevoerd, kunnen de 

kinderen vrij spelen. Ten tijde van het inspectiebezoek wordt het thema 'Herfst' uitgevoerd. De 

komende periode worden in het kader van dit thema verschillende knutsel en beweegactiviteiten 

georganiseerd. De groepsruimtes zijn in het kader van het huidige thema ingericht. Zo zijn in de 

groepsruimtes herfsttafels aanwezig. 

 

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 

Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. De beroepskrachten 

communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze.  

 

Conclusie 

Uit de korte observatie, het gesprek met de beroepskracht en de inrichting van de groepsruimte 

ontstond een algemene indruk over de pedagogische praktijk. Er wordt voldoende uitvoering 

gegeven aan de aspecten van verantwoorde opvang. 

Voorschoolse educatie 

Bij Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel wordt gewerkt met het voorschoolse 

educatieprogramma 'Piramide', waarbij op gestructureerde en samenhangende wijze de 

ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

 

De houder beschrijft in zijn pedagogisch beleidsplan en beleidsplan voorschoolse educatie de 

volgende onderwerpen:  

 

 de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de w ijze 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; 
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 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 wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie wordt bevorderd. 

 

De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan, het werkplan IKC-VVE en het VVE 

Opleidingsplan hoe invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie wordt bevorderd. 

                                               

De houder heeft voor 2022 een opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsplan dient tot uitdrukking 

te brengen op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie 

worden onderhouden. 

 

In het opleidingsplan komt naar voren op welke wijze de kennis en vaardigheden van de 

beroepskrachten worden onderhouden betreffende het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting 

tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- 

naar vroegschoolse educatie.   

 

Het aanbod voorschoolse educatie (VE) is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

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

ontvangen. Aan kinderen met een indicatie voor voorschoolse opvang wordt voor minimaal 40 

weken per jaar, 16 uur VE in de week aangeboden. Op deze locatie wordt VE aangeboden op 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend van 8:15 tot 12:15 uur. De opvang 

vindt plaats in de stamgroepen Bij en Merel. 

 

Op dit moment worden op deze locatie in totaal 4 VE-geïndiceerde kinderen opgevangen. Ten tijde 

van het inspectiebezoek worden in de groepen Bij en Merel 2 kinderen opgevangen met een VE-

indicatie: 

 

 

 Stamgroepen Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige kinderen met 

een VE-indicatie  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Bij 10 1  2 

Merel 11 1 3 

 

 

Uit de presentielijsten en personeelsroosters van de afgelopen weken, blijkt dat de verhouding 

tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige kinderen 

in de groep, ten minste 1 beroepskracht voorschoolse educatie per 8 kinderen bedraagt. De groep 

bestaat daarbij uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

 

De vaste beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een passende 

beroepsopleiding en afgeronde scholing voorschoolse educatie. 
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Twee beroepskrachten die op de VE-stamgroepen worden ingezet, beschikken niet over een 3F-

certificaat dat voldoet aan de gestelde eisen, de overige beroepskrachten beschikken wel over een 

3F-kwalificatie.  

 

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

voldaan:  

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Interviews met de aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes) 

 Website (https://kinderdagverblijfkiekeboe.nl/locaties/speelkasteel/) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Personeelsrooster (van de weken 37 t/m 39) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 beleidsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Sinds het voorgaande inspectiebezoek zijn drie beroepskrachten bij het KDV in dienst getreden. 

Twee van deze beroepskrachten zijn in het personenregister kinderopvang (PRK) aan de houder 

gekoppeld. Een derde beroepskracht is niet ingeschreven en gekoppeld. De overige 

beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en een stagiaire zijn wel in het PRK 

aan de houder gekoppeld. 

 

De toezichthouder heeft bovenstaande constatering met de houder besproken. De houder draagt er 

zorg voor dat de eerdergenoemde beroepskracht niet op de groep wordt ingezet, totdat een 

koppeling met de houder in het PRK is aangebracht. 

 

Een van de drie nieuw in dienst getreden beroepskrachten is niet in het PRK ingeschreven. 

 

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

voldaan:  

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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 

Na het voorgaande inspectiebezoek zijn drie beroepskrachten in dienst getreden bij de houder. Alle 

beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden betreffende 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). 

 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie de beroepskracht-kindratio beoordeeld: 

 

Stamgroep Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

Boterbloem 4 2 2 

Klaproos 7 2 2 

Zonnebloem 8 2 2 

Bij 10 2 2 

Vlinder 7 1 1 

Merel 11 2 2 

 

De stamgroep Lijster was tijdens het inspectiebezoek gesloten. 

 

Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van de weken 36 t/m 38 beoordeeld. 

Hierin zijn geen afwijkingen aangetroffen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende het aantal beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang kan plaatsvinden in 7 stamgroepen. In deze stamgroepen kunnen in totaal maximaal 91 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud worden opgevangen. Tijdens het inspectiebezoek 

worden kinderen ingedeeld in 5 stamgroepen. Vanaf week 43 zal tevens de stamgroep Vlinders in 

gebruik worden genomen. In het onderstaande overzicht is de verdeling per stamgroep 

weergegeven: 
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Stamgroep Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Boterbloem 0-2 jaar 10   

Zonnebloem 0-2 jaar 12 

Klaproos 0-2 jaar 12 

Vlinder 2-3 jaar 12 

Bij 2-3 jaar 16 

Lijster (gesloten) 3-4 jaar 13 

Merel  3-4 jaar 16 

 

 

In de groepen Bij en Merel worden op dit moment VE-geïndiceerde kinderen opgevangen. 

De groep Lijster is ten tijde van het inspectiebezoek gesloten. 

 

Uit de administratie van de houder komt naar voren dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. 

De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek 

met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling 

en het welbevinden van het kind.   

 

Conclusie 

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

voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Interviews met de aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website (https://kinderdagverblijfkiekeboe.nl/locaties/speelkasteel/) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

 Presentielijsten (van de weken 37 t/m 39) 

 Personeelsrooster (van de weken 37 t/m 39) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

 eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 

Volgens het Landelijk Register Kinderopvang kunnen op deze locatie in 7 stamgroepen, 91 kinderen 

worden opgevangen. Uit de plattegrond van de houder komt naar voren dat er maximaal 89 

kinderen kunnen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. Tijdens het 

inspectiebezoek worden kinderen ingedeeld in 5 stamgroepen. Vanaf de week na het 

inspectiebezoek zal tevens de stamgroep Vlinders in gebruik worden genomen. In het 

onderstaande overzicht is de verdeling per stamgroep weergegeven: 

 

Stamgroep Oppervlakte Aantal kinderen 

Boterbloem 32,40 9 

Klaproos 40,90 12 

Zonnebloem 42,70 12 

Bij 84,10 16 

Merel 77,30 16  

Vlinder (geopend vanaf week 43) 39,70 11 

Lijster (niet geopend)  45,10 13 

 

Uit de presentielijsten en personeelsroosters blijkt dat de houder op donderdagochtend 29-09-2022 

de groepsgrootte overschrijdt. Op die dag werden 19 kinderen (waaronder 1 kind met een flex 

contract) in de stamgroep opgevangen. Uit het interview met de houder komt naar voren dat in 

week 39 in de stamgroep meer dan 16 kinderen waren ingepland en daardoor een aantal kinderen 

met een beroepskracht in de stamgroep Vlinders werden opgevangen. Deze uitleg is aannemelijk. 

Tijdens het inspectiebezoek heeft dezelfde situatie zich voorgedaan. In de stamgroep Bij waren 17 

kinderen ingepland. De houder heeft vervolgens de groep gesplitst, waardoor 10 kinderen met een 

beroepskracht in de groep bij werden opgevangen en 7 kinderen in de groep Vlinders. Vanaf week 

43 zal de stamgroep Vlinders definitief geopend zijn en op de presentielijsten en 

personeelsroosters terug te vinden zijn. 

 

In de groepsruimtes zijn verschillende speelhoeken ingericht. Zo zijn er onder andere keukenboek, 

leeshoeken, bouwhoeken en huishoeken aanwezig. De groepsruimtes beschikken ieder over een 

keukenblok en sanitaire ruimte of verschoonplek. De stamgroepen Boterbloem, Klaproos en 

Zonnebloem beschikken over een slaapruimte. 

 

Buitenspeelruimte 

Het KDV maakt gebruik van een aangrenzende en afgeschermde buitenspeelruimte. De 

buitenspeelruimte is grotendeels betegeld, in deze ruimte zijn verschillende speeltoestellen 

geplaatst. 

De buitenspeelruimte is voldoende groot voor het aantal op te vangen kinderen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Interviews met de aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes) 

 Plattegrond 
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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 beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 
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het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motorie k en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

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

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 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 wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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 ) 
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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 en 1.60c lid 1 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 artike l 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 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 ontwikkeling 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 w orden onderhouden. 
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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 en 1.60c lid 1 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 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. 

(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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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) 
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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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c 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 kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 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) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 : Stichting Humankind 

Adres houder : Postbus 591 

Postcode en plaats : 6400 AN Heerlen 

Website : http://www.humankind.nl 

KvK nummer : 41208044 

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 :  R. Laarman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldenzaal 

Adres : Postbus 354 

Postcode en plaats : 7570 AJ OLDENZAAL 



 

 

21 van 22 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-10-2022 

Kinderdagverblijf Kiekeboe Het Speelkasteel te Oldenzaal 

 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 04-11-2022 

Zienswijze houder : 11-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 07-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Graag zouden we een reactie willen geven op de handhaving die ons wordt opgelegd t.a.v. 

onderstaande punten: 

 

Domein Pedagogisch klimaat: 

Na onderzoek blijkt dat 2 PM’ ers die op de VVE groep staan ingepland wél beschikken over een 3F 

certificaat maar dat 1 onderdeel niet als voldoende beoordeeld is. 

Deze PM’ers krijgen z.s.m. de mzogelijkheid om dit onderdeel alsnog te behalen. 

Tot die tijd worden ze niet meer ingezet op de groep met VE kinderen. 

Er wordt gesteld dat deze overtreding recidive betreft, hier zijn we het niet helemaal mee eens. 

Alleen omdat het onder hetzelfde domein valt wordt het als recidive gesteld. 

  

Domein Personeel en groepen: 

Tekortkoming t.a.v. Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang: 

De VOG van de betreffende medewerker is inmiddels ingeschreven in het personenregister 

en gekoppeld (de tekortkoming is ontstaan door een misverstand) 

  

Domein Accommodatie: 

Nadat de plattegrond met het kind aantal is vergeleken blijkt dat er voor 2 groepen 1 kind teveel is 

berekend (het kind aantal is verkeerd afgerond). Er is inmiddels een wijzigingsformulier naar de 

gemeente gezonden om het kind aantal in het LRK aan te passen van 91 naar 89. Het pedagogisch 

beleidsplan is hier inmiddels op aangepast. 
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