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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit incidenteel onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. Deze worden elders in het 

rapport per domein en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt. 

  

Dit onderzoek is gericht op een wijziging van het aantal kindplaatsen van 63 naar 71. 

   

Feiten over het kindercentrum 

Kinderdagverblijf 'Kiekeboe De Speelboom' is gevestigd aan de Weerselosestraat 86 te Oldenzaal. 

Het KDV is onderdeel van de koepelorganisatie 'Stichting Humankind'. 

  

De opvang vindt plaats in 5 stamgroepen. In totaal kunnen op deze locatie 63 kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar oud worden opgevangen. De houder biedt tevens buitenschoolse opvang 

aan in het pand.   

   

Openingstijden: 

Maandag tot en met vrijdag van 07.00- 19.00 uur. 

  

Voorschoolse educatie: 

Maandag t/m vrijdag van 08:15 - 12:15 uur. 

  

Inspectiegeschiedenis   

  

 21-10-2019 jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 20-7-2020 incidenteel onderzoek. De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden 

binnen het domein voorschoolse educatie. 

 30-11-2020 jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 30-04-2021 jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 09-09-2022 jaarlijks onderzoek. De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de getoetste 

voorwaarden. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er is geen bezwaar tegen het uitbreiden van het 

aantal kindplaatsen van 63 naar 71.   

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

  

 wijzigingen; 

  

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

Wijzigingen 

De houder heeft op 14-11-2021 bij de gemeente Oldenzaal een wijzigingsformulier ingediend met 

als doel het aantal kindplaatsen te verhogen van 63 naar 71. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende het item wijzigingen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

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

De houder wil het aantal kindplaatsen verhogen van 63 naar 71. De uitbreiding gaat plaatsvinden 

in de stamgroepen Duinroosje en Goudborstje. In onderstaand overzicht is dit weergegeven: 

  

  

Stamgroep Oude situatie Nieuwe situatie Oppervlakte groepsruimte 

Bosaardbeitje 12 12 45m²   

Lenteklokje 12 12 45m²   

Duinroosje 12 16 58,5m²   

Goudborstje 12 16 58m²   

Bosuiltje 15  15 52,6m²   

  

  

De houder heeft de bestaande groepsruimtes van de stamgroepen Duinroosje en Goudborstje na 

een verbouwing vergroot. De houder handhaaft de huidige groepsinrichting. 

  

Buitenspeelruimte: 

De houder beschikt over een afgeschermde en aangrenzende buitenspeelruimte die voldoende 

groot is voor het aantal op te vangen kinderen. 

  

Op basis van bovenstaande speeloppervlaktes is er geen bezwaar tegen het uitbreiden van het 

aantal kindplaatsen van 63 naar 71. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden betreffende de eisen aan ruimtes. Bij het 

eerstvolgende inspectiebezoek zal worden beoordeeld of de binnen- en buitenspeelruimtes passend 

zijn ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, rekening houdend met 

de voornaamste risico's die zich kunnen voordoen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Plattegrond 

 

  



 

 

6 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 22-12-2022 

Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom te Oldenzaal 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

 

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

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

  



 

 

7 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 22-12-2022 

Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom te Oldenzaal 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelboom 

Website : http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl 

Aantal kindplaatsen : 63 

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 
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Planning 

Datum inspectie : 22-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 27-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 03-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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