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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.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de op dat moment geldende
richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van 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 weergegeven.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf 'De Kangoeroe' is gevestigd aan de Kruisstraat 9a te Oldenzaal.
KDV 'De Kangoeroe' staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 90
kindplaatsen. Op dit moment zijn in het kindercentrum 7 stamgroepen geopend. Kinderen worden
opgevangen in horizontale leeftijdsgroepen. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd een
stamgroep vormen.
Inspectiegeschiedenis




12-06-2018 jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
06-08-2019 jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
10-02-2020 jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Bevindingen op hoofdlijnen
Dit jaarlijks onderzoek, welke heeft plaatsgevonden op 31-08-2021, laat zien dat er aan alle
getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang co nform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
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 w ordt geobserveerd.
De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd. Daarna volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie.
De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend 31-08-2021 en heeft in totaal ongeveer 45
minuten geduurd.
Emotionele Veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat 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.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
Observatie paarse groep
Eén van de baby's ligt in de wieg die in de groepsruimte aanwezig is. Eén van de beroepskrachten
loopt naar de wieg en haalt de baby er uit. Ze verschoont haar luier en houdt hierbij contact met
de baby. "La die die da", zegt de beroepskracht en kriebelt het kind op de buik. "Moet je daarom
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lachen?", vraagt ze aan het kind. Ze gaat met de baby in een fauteuil zitten welke op de groep
aanwezig is. Ze houdt het kind tegen zich aan en wrijft met haar wang over het hoofd van de baby.
De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder dat het weer even wennen is, het kind is op
vakantie geweest. Het kind wordt zichtbaar rustig. De beroepskracht praat op een zachte toon
tegen het kind.
Observatie roze groep
Als de toezichthouder binnen komt, draait één van de kinderen zich om en leg t haar hoofd tegen
de schouder van de beroepskracht. Het kind deelt de emoties met de beroepskracht en de
beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier hierop door te zeggen: "Oh, vind
je het spannend? Ik zie het aan je." Ze wrijft met haar hand over de rug van het kind om het kind
gerust te stellen.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden om kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
Observatie rode groep
Tijdens het fruit eten knoeit één van de kinderen met het drinken waardoor zijn shirt nat is. "Zullen
we eerst het drinken op drinken en dan een droge trui aan doen?", stelt de beroepskracht voor aan
het kind. "Nee.", zegt het kind. "Wil je dan eerst een droge trui aan?", vraagt d e beroepskracht.
Het kind bevestigt dit. "Ok, maar dan moet je daarna wel rustig gaan zitten met het drinken. Pak
je tas maar en dan neem je hem even mee naar mij.", zegt de beroepskracht. Het kind loopt naar
de plek waar zijn tas ligt. Korte tijd later ga at de beroepskracht achter het kind aan en vraagt:
"Heb je hem al gevonden?" Als het kind de trui nog niet heeft gevonden stelt de beroepskracht
voor om samen te kijken in de tas. Het kind haalt diverse kledingstukken uit de tas. Samen
bekijken ze of het een trui is of een ander kledingstuk. Als ze een trui hebben gevonden zegt de
beroepskracht: "Oh kijk, een shirt met een bus. Kun je hem aandoen, ik help je." zegt de
beroepskracht. Samen doen ze de droge trui aan en het kind gaat weer aan tafel zitten.
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht om kinderen in staat te stellen
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Observatie groene groep
De beroepskracht zet een gerichte activiteit in en gebruikt materialen om kinderen te laten
samenspelen. De beroepskracht heeft platen op de lage tafels gelegd. Op deze platen staan wegen,
stoplichten en andere zaken die in het verkeer voorkomen. Ze pakt diverse speelgoed
vervoersmiddelen en zet deze op de tafel. Vervolgens pakt ze een voorleesboekje. "We gaan het
boekje lezen van Saar", zegt de beroepskracht. Dit is een voorleesboek over het verkeer.
Vervolgens pakt ze een aantal veiligheidshesjes. "Jij wilt graag het gele hesje hè? Net als Saar in
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het boek." De beroepskracht leest voor uit het boek en benoemt diverse zaken die in h et verkeer
voorkomen, zoals haaientanden en een zebrapad. Ze vraagt aan de kinderen: "Moet je stoppen bij
een zebrapad?" en "Wie weet wat dit is?", wijzend naar de haaientanden. De kinderen krijgen
afwisselend de mogelijkheid om te reageren.
Vervolgens geeft de beroepskracht aan dat ze zo gaan buitenspelen en dat de kinderen dan buiten
'het verkeer' mogen oefenen. Ze zegt: "Ik leg even jullie jassen klaar, dan mogen jullie nog even
gaan spelen met de auto's." Als de beroepskracht even wegloopt om de jassen klaar te leggen,
blijven de kinderen zitten en spelen zij met elkaar met de auto's en de verkeersplaten.
Overdracht normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen worden gestimuleerd om op een open manier
kennis te maken met de algemee n aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog
op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Observatie rode groep
Een aantal kinderen is aan het hoesten. Hierbij houden ze niet hun elleboog voor hun mond.
"Willen jullie wel in de elleboog hoesten? Want dat kunnen jullie zo goed! Anders zijn we morgen
allemaal ziek en kunnen we niet spelen", legt de beroepskracht uit.
Tijdens het fruit eten krijgen de kinderen allemaal een vork. Een kind is met de vork aan het
spelen. "X, leg je de vork even op tafel? Straks prik je in de mond en dat doet pijn", zegt de
beroepskracht. Een ander kind vertelt dat 'Peppa Big' zich ook pijn had gedaan. De beroepskracht
vraagt hierop door: "Moest Peppa naar de dokter? Wat had ze dan gedaan?" Het kind vertelt wat er
met 'Peppa Big' was gebeurd.
Als even later één van de kinderen wederom met de vork speelt, zegt de beroepskracht: "Leg je
vork maar even neer, anders heb je pijn net als Peppa Big."
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag bijvoorbeeld elkaar
helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten.
Observatie groene groep
De kinderen gaan buiten spelen. De beroepskracht heeft alle jassen op de grond gelegd, zodat de
kinderen kunnen proberen om zelf de jassen aan te doen. "Probeer het maar even", stimuleert ze
de kinderen om zelf de jas aan te doen.
Terwijl de beroepskracht een kind aan het helpen is, komt er een ander kind bij de beroepskracht
en wil dat ze hem helpt. "Lieve X, ik kom je zo he lpen, maar ik ben nu even Y aan het helpen",
zegt ze. Ze doet de jas dicht van het kind dat ze aan het helpen is.
"Zo, nu kan ik jou helpen", zegt ze tegen het kind wat zojuist bij haar kwam staan. "Ene arm erin,
andere kant en hop", zegt ze. "Goed gedaan hoor, hele dikke duim", complimenteert ze het kind.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende de pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht op locatie)
Observatie(s)
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Pedagogisch beleidsplan (versie: augustus 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. 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 stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of be sproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Sinds de vorige jaarlijkse inspectie in februari 2020, is er één nieuwe beroepskracht in dienst
getreden.
Deze beroepskracht is in het personenregister kinderopvang geregistreerd en aan deze houder
gekoppeld. Daarnaast is er een BBL-stagiaire werkzaam op deze locatie. Van haar is de registratie
en koppeling in het personenregister kinderopvang eveneens beoordeeld en akkoord bevonden.
De overige registraties in het personenregister kinderopvang en koppelingen van de
beroepskrachten, zijn reeds tijdens de voorgaande inspectie beoordeeld en akkoord bevonden.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Opleidingseisen
De toezichthouder heeft het diploma van de nieuw in die nst getreden beroepskracht opgevraagd en
beoordeeld.
Tevens heeft de toezichthouder middels een steekproef de diploma's van twee beroepskrachten die
op het moment van inspectie werkzaam waren, opgevraagd en beoordeeld.
Het beroepsdiploma en aanvullende kw alificatie van de pedagogische coach is reeds bij de vorige
inspectie opgevraagd en beoordeeld.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
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).
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Op de dag van inspectie was de beroepskracht-kindratio op de groepen als volgt:
Groep

Leeftijd

Blauw
Rose

0-2 jaar
0-2 jaar

Paars
Oranje

0-2 jaar
1,5 - 2,5
jaar
2,5 - 3 jaar
2,5 - 3,5
jaar
3+ jaar

Rood
Groen
Geel

Aantal
kinderen
7
4

Aantal
beroepskrachten
2
2

Aantal beroepskrachten
nodig
2
2

8
11

2
2

2
2

8
8

1
1

1
1

14

2

2

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kinderdagverblijf 'De Kangoeroe' vangt de kinderen op in horizontale leeftijdsgroepen. Dat wil
zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten.
Het kinderdagverblijf heeft momenteel 7 stamgroepen:
Naam groep
Paars
Blauw

Leeftijd kinderen
0-2 jaar
0-2 jaar

Rose
Oranje
Rood
Groen
Geel

0-2 jaar
1,5 jaar - 2,5 jaar
2,5 jaar - 3 jaar
2,5 jaar - 3,5 jaar
3+ jaar

De groepen worden begeleid door vaste beroepskrachten.
Conclusie
Aan de getoetste eisen ten aanzien van de stabiliteit van de opvang wordt voldaan.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (versie: augustus 2021)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Kinderopvang de Kangoeroe heeft de beschikking over 7 stamgroepen. Recentelijk is er een nieuwe
stamgroep geopend, te weten de 'rose groep'. Er is geen sprake van ophoging van het aantal
kindplaatsen maar een herverdeling van het aantal kindplaatsen.
Uit de door de houder aangeleverde plattegrond en maten blijkt dat de nieuwe groepsruimte 27 m²
groot is. Dit is voldoende voor de opvang van 7 kinderen. In de groepsruimte is een keukenblok
gerealiseerd en in een nis is een verschoonruimte met handenwasgelegenheid gesitueerd.
Aangrenzend aan de groepsruimte is een aparte slaapruimte gesitueerd, welke een oppervlakte
heeft van 20 m².
De stamgroepruimte is veilig en passend ingericht voor de leeftijd en het aantal op te vangen
kinderen.
Buitenruimte
In de aangrenzende buitenruimte hebben de kinderen de beschikking over ondermeer een zandbak
en een klimtoestel. Daarnaast kunnen de kinderen beschikken over divers ander buitenspeelgoed
waaronder karren en fietsen, passend bij de leeftijd van de kinderen.
De buitenruimte biedt tevens plaats aan een aantal buitenbedjes. De buitenruimte is voldoende
veilig en passend ingericht voor de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan ruimtes.
Gebruikte bronnen




Observatie(s)
Plattegrond (ontvangen d.d. 20-09-2021)
Pedagogisch beleidsplan (versie: augustus 2021)
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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 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 va ardigheden, 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 respect volle 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 )

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 he t 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.
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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 )
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)

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)
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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

: De Kangoeroe

Website

: http://www.kdv-de-kangoeroe.nl

Aantal kindplaatsen

: 90

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: De Kangoeroe Oldenzaal B.V.

Adres houder

: Kruisstraat 9a

Postcode en plaats

: 7573 GJ Oldenzaal

Website

: www.kdv-de-kangoeroe.nl

KvK nummer

: 06079207

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

: N. Rietman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oldenzaal

Adres

: Postbus 354

Postcode en plaats

: 7570 AJ OLDENZAAL

Planning
Datum inspectie

: 31-08-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 21-09-2021

Zienswijze houder

: 27-09-2021
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Vaststelling inspectierapport

: 28-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 28-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 19-10-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Onze zienswijze
De Kangoeroe is voortdurend bezig om de kwaliteit van de opvang te continueren en waar mogelijk
te verhogen.
Wij zijn verheugd dat het resultaat hiervan gezien wordt door een externe deskundige.
Met vriendelijke groet,
Heleen Flapper
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