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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 

De houder van kinderopvang Babbeloes heeft bij de gemeente Enschede een verzoek ingediend 

tot uitbreiding van het maximaal aantal op te vangen kinderen. Het betreft een wijziging van 72 

naar 84 kindplaatsen. In dit incidenteel onderzoek wordt onderzocht of de wijziging kan plaats 

vinden. 

  

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feiten over kindercentrum 

Kinderdagverblijf Babbeloes is gevestigd aan H.B. Blijdensteinlaan 43 te Enschede. 

Het Landelijk Register Kinderopvang laat zien dat er in het kinderdagverblijf maximaal 72 kinderen 

kunnen worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

Het kinderdagverblijf heeft 6 stamgroepen: Ieniemienie, Pino, Elmo, Oscar, Purk en 

Koekiemonster. 

  

Het kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur. 

  

Inspectiegeschiedenis 

• Maart 2015, jaarlijkse inspectie. Er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan; 

• Januari 2016, jaarlijkse inspectie. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen 

pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid en ouderrecht; 

• Mei 2016, nader onderzoek. De tekortkomingen binnen de domeinen veiligheid en 

gezondheid en pedagogisch klimaat zijn niet opgeheven. De gemeente Enschede heeft een last 

onder dwangsom opgelegd; 

• Augustus 2016, nader onderzoek. De tekortkomingen in het domein pedagogisch klimaat zijn 

niet opgeheven. De gemeente heeft de dwangsom verbeurd. 

• Juli 2017, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen 

pedagogisch klimaat en opvang in groepen; 

• Oktober 2017, nader onderzoek. De tekortkoming ten aanzien van het domein opvang in 

groepen is opgeheven. 

• December 2017, nader onderzoek. De tekortkoming ten aanzien van het domein pedagogisch 

klimaat is opgeheven. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Er bestaat geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 72 naar 84. 

 
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 

 

Accommodatie 

 

Kinderopvang Babbeloes heeft bij de gemeente Enschede een verzoek tot het wijzigen van het 

aantal kindplaatsen ingediend. Het betreft een wijziging van 72 naar 84 kindplaatsen. 

  

 

Eisen aan ruimtes 

 

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

aanwezig kind te beschikken. Het aantal vierkante meters in de stamgroepruimten van het 

kinderdagverblijf zijn als volgt: 

  

Naam 

 groepsruimte  

Vierkante meters 

groepsruimte 

Maximaal aantal op te vangen 

kinderen  

 Koekie  44.15  13 

 Purk  44.06  13 

 Elmo  55.36  16 

 Oscar  50.85  15 

 Pino  38.58  11 

 Ienie  56.23  16 

  

Daarnaast heeft de houder de beschikking over een speellokaal. Dit lokaal bestaat uit 50.73 m² 

  

Buitenspeelruimte 

De houder gaat gebruikmaken van de huidige buitenspeelruimte rondom het pand. Hiermee 

beschikt de houder over voldoende speeloppervlak voor het aantal op te vangen kinderen.  

  

Conclusie 

Op basis van de door de houder aangeleverde plattegrond, bestaat er geen bezwaar tegen de 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen. De binnenspeelruimten en de buitenspeelruimte zijn 

voldoende groot voor de opvang van maximaal 84 kinderen. 

 

Gebruikte bronnen: 

• Interview (Telefonisch met mevrouw de Mey) 

• Website (www.babbeloes.nl) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Babbeloes 

Website : http://www.babbeloes.eu 

Vestigingsnummer KvK : 000015414361 

Aantal kindplaatsen : 72 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Babbeloes BV 

Adres houder : H.B. Blijdensteinlaan 43 

Postcode en plaats : 7514CA Enschede 

Website : www.babbeloes.nl 

KvK nummer : 50035630 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  Laura Sauer- Huisman 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Enschede 

Adres : Postbus 20 

Postcode en plaats : 7500AA ENSCHEDE 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-02-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 01-02-2018 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 05-03-2018 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


