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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
BSO de Speelweide is gevestigd in het buitengebied, locatie Steenderenseweg 25 te Hengelo (Gld).
Er wordt verzorging en opvoeding geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Binnen deze locatie bevindt zich ook een dagopvang van dezelfde eigenaar. Opvang vindt plaats
van maandag t/m vrijdag naschools.
Inspectiegeschiedenis
•
2015, 2016 en 2017: zijn er geen tekortkomingen geconstateerd op de onderzochte
voorwaarden. het betreft een verkort onderzoek.
•
2018; tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: "Personeel en groepen en
Veiligheid en gezondheid".
•
2019; na herstelaanbod voldoet de locatie aan de onderzochte voorschriften.
Voortgang
De locatie voldoet aan de onderzochte voorschriften.
Een toelichting is te lezen in onderstaand rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-09-2020
St. kinderopvang de Speelweide te Hengelo (Gld)

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor St. kinderopvang de Speelweide en
daarnaast een pedagogisch werkplan voor de BSO. Samen vormen deze documenten het
pedagogisch beleid.
In het beleid zijn de voorgeschreven onderdelen opgenomen en beschreven, zoals:
•
en concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
basisgroepen;
•
wenbeleid;
•
mentorschap.
Over de visie van de BSO is onder andere opgenomen:
St. kinderopvang de Speelweide ziet de tijd, die de kinderen in de BSO zijn als vrije tijd. Het is van
belang dat de kinderen het gezellig hebben, veilig kunnen spelen en activiteiten krijgen
aangeboden, die passen bij de leeftijd en belangstelling van het kind. Het kind mag kind zijn.
De kinderen zullen worden gestimuleerd in het buiten spelen en het bewegen.
St. kinderopvang de Speelweide heeft geen televisie of computer in huis, maar hecht meer waarde
aan het spelen, (binnen en buiten) waarbij de kinderen hun eigen fantasie kunnen gebruiken, leren
omgaan met de natuur of zich uitleven door te klimmen, springen en rond racen op de skelters. Zij
kunnen hiervoor gebruik maken van het grote speelveld.
Dit komt overeen met wat in de praktijk is geobserveerd door de toezichthouder.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan.
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Pedagogische praktijk
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet
kinderopvang).
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden.
De observatie vond op een donderdagmiddag plaats, tijdens een tafelmoment en vrij spel.
Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde
dagopvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst
daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk).
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, er zijn 2 aspecten uitgewerkt aan
de hand van de observatie:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen
wordt omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Observatie
Er is informatieoverdracht en -uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten
Ouders kunnen in verband met het protocol i.v.m. corona de locatie niet meer betreden. De
kinderen worden bij de deur opgehaald. De houder zorgt ervoor dat er een uitgebreid verhaal op
de deur staat, wat er die middag is gedaan en gebeurd. Daarnaast vindt de overdracht door de
beroepskracht plaats. Tijdens de observatie krijgen de kinderen ook nog een aardigheidje mee, in
verband met 'de dag van de leidsters' die week.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de
ontwikkeling van:
•
motorische vaardigheden;
•
cognitieve vaardigheden;
•
taalvaardigheden;
•
creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
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Observatie
Kinderen krijgen de mogelijkheid (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting:
De kinderen zitten met de beroepskrachten aan een grote tafel buiten. De beroepskracht vertelt
dat er veel buiten wordt gespeeld en gedaan met de kinderen. Dit past bij de visie van De
Speelweide. De buitenruimte is ingericht met diverse speelplekken. Er is aandacht voor rustig spel
(zandbak, pipowagen, hut), maar ook voor actief spel, zoals voetballen en een kabelbaan. De
kinderen maken gebruik van het hele buitenspeelterrein is geobserveerd. Kinderen zijn ook trots op
het buitenterrein en laten aan de toezichthouder zien wat er allemaal kan.
Aan tafel hebben de kinderen lol met elkaar. Er wordt gepraat en gelachen. De beroepskrachten
maken actief deel uit van het gesprek. Er is aandacht voor kinderen die wat anders willen eten. Er
wordt een compromis gesloten. Ook tijdens het spelen heeft de beroepskracht aandacht voor
kinderen die even rondlopen en niet aan het spelen zijn. Ze helpt ze weer op weg.
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij
hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in
staat gesteld steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, 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.
Conclusie
Buitenschoolse opvang De Speelweide biedt pedagogisch verantwoorde opvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Observatie(s) (17.09.2020)
Website
Pedagogisch beleidsplan (december 2018 pedagogische visie en pedagogisch beleid van st.
Kinderopvang de Speelweide)
Pedagogisch werkplan (april 2019 pedagogisch beleid BSO van st. kinderopvang de
Speelweide)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten op de BSO, staan ingeschreven in het personen register kinderopvang (PRK).
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De beroepskrachten van de BSO beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft een voor de werkzaamheden passende opleiding.
Er is een diploma en certificaten van aanvullende erkende opleidingen overlegd.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Situatie op locatie
Op het moment van inspectie zijn er 20 kinderen aanwezig op de BSO, met 2 beroepskrachten. Er
is geen inzet van een stagiaire.
De basisgroep BSO bestaat uit maximaal 20 kinderen. Ook op de andere BSO-dagen worden
voldoende beroepskrachten ingezet op de groep.
Conclusie
Aan de voorschriften met betrekking tot de inzet van het aantal beroepskrachten wordt voldaan.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Er is een urenspecificatie gemaakt voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach:
beleid: op basis van 2 LRK-nummers: 100 uur
coaching: op basis van 8 FTE: 80 uur
Uit het plan hiervoor komt naar voren dat deze uren ook worden ingezet, voor beleid 104,5 uur en
voor de coaching 81 uur.
De coaching is heeft plaatsgevonden, zoals in het voorgaan inspectierapport beschreven. Voor
2020 is het proces gaande.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel wordt voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Basisgroep
Bij BSO De Speelweide is er plaats voor 1 basisgroep van 20 kinderen. Vanwege de ruimtes in het
pand, wordt de groep nog wel eens opgesplitst. De oudere kinderen maken dan gebruik van de
bovenverdieping van het pand.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften wat betreft de 'stabiliteit van de opvang voor kinderen' wordt
voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Observatie(s) (17.09.2020)
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (december 2018 pedagogische visie en pedagogisch beleid van st.
Kinderopvang de Speelweide)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

9 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-09-2020
St. kinderopvang de Speelweide te Hengelo (Gld)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en 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)
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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 van een kindercentrum 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 en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet 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 grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang 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 beroepskrachten wordt
gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling
Wet kinderopvang)
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: St. kinderopvang de Speelweide

Website

: http://www.despeelweide.com

Aantal kindplaatsen

: 20

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang de Speelweide

Adres houder

: Steenderenseweg 25

Postcode en plaats

: 7255 KC Hengelo (Gld)

Website

: www.despeelweide.com

KvK nummer

: 09152627

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. A de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Bronckhorst

Adres

: Postbus 200

Postcode en plaats

: 7255 ZJ HENGELO GLD
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Planning
Datum inspectie

: 17-09-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 30-10-2020

Zienswijze houder

: 12-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 13-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 19-11-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Hallo mevr. De Vries, n.a.v. het conceptrapport wil ik graag het volgende vermelden bij de
zienswijze houder.
•
In het rapport wordt gemeld dat het een aangekondigd bezoek is. Dit kan een verkeerde
interpretatie geven. Het bezoek werd inderdaad aangekondigd, maar een slechts 20 min.
Vooraf en om te informeren of er nog extra maatregelen nodig waren omtrent de Corona.
•
Er wordt gemeld dat er van maandag t/m vrijdag naschoolse opvang wordt gegeven, maar de
voorschoolse opvang bieden wij ook en is niet vermeld.
Verder is rapport m.i. akkoord.

Vriendelijke groeten,
Joke Aalderink
Kinderopvang De Speelweide
Steenderenseweg 25
7255 KC Hengelo (Gld)
Tel.: 0575-465351
E: info@despeelweide.com
I: www.despeelweide.com
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