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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
Op 25 juni 2015 is KDV Klaashofweg van Kinderdomein Eibergen B.V. in opdracht van de gemeente 

Berkelland bezocht voor een incidenteel onderzoek in verband met een houderwijziging en 
wijziging van het aantal kindplaatsen. Oqido is overgenomen door Kinderdomein Eibergen B.V. Het 
onderzoek heeft zich gericht op de volgende voorwaarden: 
 Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen 
 Pedagogisch beleidsplan nieuwe houder 

 Groepsruimtes 

 

 
Beschouwing 

 
Oqido Klaashofweg (KDV) is gehuisvest in een gebouw aan de Klaashofweg 16, 7151 DT te 
Eibergen. KDV Klaashofweg heeft op dit moment één stamgroep en maakt na de houderwijziging 
deel uit van Kinderopvang Kinderdomein Eibergen B.V. 
  
In het zelfde gebouw is ook BSO groep gevestigd. 
  

 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Het pedagogisch beleidsplan bevat informatie over de visie de wijze waarop de emotionele 
veiligheid wordt gewaarborgd, de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competentie en hoe 

de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt beschreven. 
  
Het plan voldoet aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang. 
  
Uit een kort bezoek op de locatie blijkt dat de werkwijze hetzelfde is gebleven. Elke locatie heeft 

een locatiespecifiek plan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
De verklaring omtrent gedrag welke is ingezien is die van de rechtspersoon. 

  
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent gedrag Rechtspersonen voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  

Tevens is er een kopie aangeleverd van het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Verklaringen omtrent het gedrag (VOG rechtspersonen nieuwe houder) 
 Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel 
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Accommodatie en inrichting 

 
Op dit moment bestaat de locatie aan de Klaashofweg uit één KDV/PO groep waar maximaal 16 

kinderen opgevangen kunnen worden. De houder heeft een wijziging van het kindaantal 
doorgegeven en wil 32 kinderen op deze locatie gaan opvangen. De PSZ groep op deze 
locatie is recent uitgeschreven. Op deze groep is plaats voor 16 kinderen.  
  
 
Binnenruimte 

 
Op 25-06-215 heeft de toezichthouder de locatie bezocht om de groepsruimte te bekijken en de 
plattegronden van de groepen in te zien. De plattegronden waren tijdens het inspectiebezoek niet 

aanwezig, maar zijn later per mail toegestuurd. 
  
De KDV groep staat in het LRKP aangemeld met 14 kindplaatsen. Echter blijkt na het toesturen van 
de plattegrond dat de groepsruimtes van het KDV beschikken over 48,3 m². 48,3m² : 3,5m²= 13,8 

kindplaatsen en 47m²: 3,5m²=13,4 kindplaatsen. De locatieverantwoordelijke geeft aan dat de hal 
aangrenzend aan de peutergroepen ook gebruikt wordt om te spelen. De toezichthouder heeft het 
aantal m² van de hal en het pedagogisch werkplan van de groep opgevraagd, zodat kan worden 
aangetoond dat de hal wordt gebruikt als speelruimte. De totale hal beschikt over 54,6 m² en in 
het pedagogisch werkplan staat vermeld dat de hal en de BSO groepsruimte tijdens het 
binnenspelen worden gebruikt als speelruimte. 
  

Conclusie 
Er is voldoende binnenspeelruimte beschikbaar voor 32 kindplaatsen verdeelt over twee groepen. 
Het aantal kindplaatsen kan in het LRKP gewijzigd worden naar 32. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 

  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Oqido Klaashofweg 

Website : http://www.oqido.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Oqido Spelenderwijs 

Adres houder : Lariksweg 27 
Postcode en plaats : 7151 XV EIBERGEN 

KvK nummer : 08076339 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Eising 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 23-07-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-07-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 28-07-2015 
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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. 

 
 

 

 


