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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. 

 

Beschouwing 

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

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

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

   

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Kangoeroe is gevestigd aan de Meijbreestraat 53 te Oldenzaal. 

Het kindercentrum is onderdeel van de kinderopvangorganisatie 'De Kangoeroe Oldenzaal B.V.' 

   

In het pand van BSO De Kangoeroe kunnen in 4 basisgroepen maximaal 70 kinderen worden 

opgevangen in de leeftijd van 4-13 jaar oud. De BSO is na schooltijd van maandag t/m vrijdag 

geopend. Tijdens de schoolvakanties biedt BSO De Kangoeroe de gehele dag vakantieopvang aan.  

    

Openingstijden 

   

Maandag 7.00 uur - 18.00 uur 

Dinsdag 7.00 uur - 18.00 uur 

Woensdag 7.00 uur - 18.00 uur 

Donderdag 7.00 uur - 18.00 uur 

Vrijdag 7.00 uur - 18.00 uur 

 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

01-10-2019 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden 

24-11-2020 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden 

09-11-2021 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige inspectie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd op 17 mei 2022, zijn de volgende domeinen 

getoetst: 

 

-  Pedagogisch klimaat 

-  Personeel en groepen 
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Binnen het domein Personeel en groepen is een tekortkoming geconstateerd. Er wordt na 

herstelaanbod voldaan aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van Verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang.    

 

Binnen de overige domeinen zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het kindercentrum voldoet 

aan de getoetste voorwaarden bij deze domeinen. 

 

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 

BSO De Kangoeroe beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022). 

De houder draagt er middels overleggen en coaching zorg voor dat in de buitenschoolse opvang 

conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Daarnaast is het pedagogisch beleidsplan 

voor alle beroepskrachten digitaal in te zien.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende het pedagogisch beleid. 

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 (versie januari 2015, GGD GHOR). Daarin staan specifieke aspecten waarop 

wordt geobserveerd. 

 

Er is tijdens de inspectie op dinsdagmiddag 17 mei 2022 in totaal ongeveer 30 minuten 

geobserveerd.  

Tevens heeft er een kort interview met de aanwezige beroepskrachten plaatsgevonden.  

 

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. 

Steun krijgen 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 

reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 

steun nodig hebben. 
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Observatie (groep Groen) 

Enkele kinderen zitten op de grond en spelen met bouwconstructiemateriaal. De beroepskracht zit 

bij de kinderen op de grond en helpt mee. "Kijk, ik heb een armband", zegt de beroepskracht en 

toont haar gemaakte werkstuk aan de kinderen. Een kind reageert en zegt: "Oh, dat wil ik ook." Er 

komt een kind nieuwsgierig bij de groep staan. Ondertussen bouwen de kinderen verder. Een kind 

heeft hulp nodig en vraagt dit aan de beroepskracht. De beroepskracht legt uit hoe het kind de 

materialen kan bouwen en doet het voor. Het kind krijgt de materialen aangereikt en bouwt 

verder. De beroepskracht zet enkele materialen in elkaar en roept: "Kijk, een helm." Ze zet de 

helm bij een kind op het hoofd. Het kind moet lachen. De andere kinderen lachen mee. 

 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

Afsluiten / overgang opvang - thuis 

 

Observatie (groep Geel) 

"Pak alvast de schoenen maar", zegt de beroepskracht tegen een kind die naar voetbal moet. In de 

groepsruimte wacht een vader op zijn kind. Het kind gaat naar streetsoccer. Het zusje van het kind 

heeft nog geen zin om naar huis te gaan en mag nog op de BSO blijven. De beroepskracht vraagt 

aan een kind: "Zit jij ook op een sport?" Het kind vertelt over haar zwemclub. "En dan ben ik heel 

laat thuis altijd. En zaterdag moet ik al om 8 uur zwemmen. Mama gaat dan mee", vertelt het kind. 

Wanneer het kind zijn tas en schoenen heeft gepakt neemt het kind samen met zijn vader afscheid 

van de kinderen en de beroepskrachten. "Veel plezier", zegt de beroepskracht. 

 

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. 

 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 

Vrije tijd / ontspanning 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 

eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die 

passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 

 

Observatie (groep Groen) 

In de buitenruimte speelt een aantal kinderen met stelten. Enkele kinderen spelen een spel met 

ballen. In de groepsruimte spelen 3 kinderen met het politiestation. Een kind loopt door de 

groepsruimte en blijft tegen een kast staan. Na enige tijd loopt hij naar de kinderen op de grond en 

gaat er vervolgens bij zitten. Ondertussen zijn enkele kinderen bij de beroepskracht aan tafel gaan 

zitten en krijgen drinken. 

Een kind staat in de deuropening en vraagt: "Waar is Y?" De beroepskracht antwoordt: "Hij zit net 

aan tafel. Na het drinken mogen jullie weer samenspelen."  

Met een rugtas om betreedt een kind de groepsruimte. De beroepskracht heet het kind van harte 

welkom en zegt: "Hoi Y, ben je er. Ga maar even de handen wassen dan mag je aan tafel gaan 

zitten." Het kind loopt naar de handenwasgelegenheid en wast zijn handen. 

 

Observatie (groep Geel) 

In de groepsruimte knutselen 6 kinderen aan de hoge tafel. De beroepskracht helpt de 

kinderen.Een kind staat op en loopt naar de knutselkast. Het kind pakt materialen en neemt weer 

plaats aan tafel. De beroepskracht zegt: "Kijk, als je het zo doet dan lukt het wel."  
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Een kind toont haar papierenbril. De beroepskracht zegt: "Ik denk dat wij nog wel ergens plastic 

hebben voor de brillenglazen." Enkele kinderen hebben gedronken en vragen of ze mogen buiten 

spelen. De beroepskracht zegt: "Ja hoor. Wij gaan dit zo opruimen en dan ook lekker naar buiten."  

Na enkele minuten kondigt de beroepskracht aan dat alles opgeruimd moet worden. "Je mag het 

afmaken en dan gaan we naar buiten." Een kind zegt dat zij haar werkje nog niet heeft afgerond. 

"Weet je wat", zegt de beroepskracht, "we gaan nu lekker naar buiten. Het is te mooi weer. Dan 

maak jij straks het werkje af en dan gaan we alles opruimen." De kinderen reageren enthousiast 

en gaan met de beroepskracht buitenspelen. 

 

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 kinderen zijn deel van de groep. 

Stimulerend contact  

De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 

onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 

inhoud en voortgang van het gesprek.  

 

Observatie (groep Groen) 

De beroepskracht zit met de kinderen aan tafel en schenkt drinken in. Zodra ieder kind drinken en 

een koekje heeft, pakt de beroepskracht een aantal vragenkaarten. De beroepskracht vraagt: "Y, 

naar welk televisieprogramma kijk jij het liefst?" Het kind geeft antwoord. Dezelfde vraag wordt 

gesteld aan een ander kind. Het kind zegt: "Ik kijk geen televisie." De beroepskracht vraagt: "Of 

kijk jij het liefst naar You Tube?" Het kind knikt. Alle kinderen krijgen de beurt waarbij iedereen 

onderdeel uitmaakt van het gesprek. De kinderen luisteren naar elkaars antwoord. 

 

Overdracht van normen en waarden 

De houder draagt er zorg voor dat de 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. 

 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 

Sociale oefenplaats 

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 

het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar 

helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). De beroepskrachten zijn zich bewust van 

sfeerbepalend gedrag van kinderen, positief of negatief, en maken dit bespreekbaar; kinderen 

worden geleerd om met rolgedrag, van henzelf of van anderen, om te gaan. 

 

Observatie (groep groen) 

Op tafel staat een doos met verschillende smaken thee. De beroepskracht schenkt water in en de 

kinderen mogen kiezen welke thee ze willen. Een kind pakt de theedoos waarbij een ander kind 

zegt: "Even wachten nog. Ik ben nog niet klaar." Er staat een schaaltje met biscuitjes op tafel. De 

kinderen mogen om de beurt een koekje van de schaal pakken. De schaal wordt vervolgens 

doorgegeven. Een kind pakt een koekje en begint te eten. De beroepskracht zegt: "We wachten 

nog even met eten. Nog niet iedereen heeft een koekje." 
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Conclusie 

Gedurende het inspectiebezoek wordt voldoende uitvoering gegeven aan de aspecten van 

verantwoorde opvang.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022) 



 

 

9 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022 

De Kangoeroe te Oldenzaal 

 

 

Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft gecontroleerd of de vaste beroepskrachten ingeschreven en gekoppeld zijn 

in het personenregister kinderopvang (PRK). Het gaat om de 5 beroepskrachten die op de groepen 

werkzaam zijn. Tevens is gecontroleerd of de beroepskracht in opleiding en de pedagogisch coach 

zijn geregistreerd en gekoppeld.   

 

Momenteel zijn er geen stagiaires op deze locatie werkzaam. 

 

Er zijn verschillende taxichauffeurs werkzaam voor de houder. De houder kan benoemen welke 

taxichauffeurs werkzaam zijn voor de organisatie. Tevens verklaart de houder dat de taxichauffeurs 

niet zijn ingeschreven in het PRK. 

 

Daarmee voldoet de houder niet aan de voorwaarde inzake verklaring omtrent gedrag en koppeling 

in het personen register kinderopvang.  

 

Herstelaanbod 

De situatie is op 19 mei 2022 telefonisch met de houder besproken. Er is een herstelaanbod 

gedaan. Hierbij is de houder in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken (uiterlijk 16 juni 2022) 

zorg te dragen voor een registratie en koppeling in het personenregister kinderopvang. De 

taxichauffeurs mogen met onmiddellijke ingang niet meer worden ingezet tot aantoonbaar aan de 

eisen voor VOG en koppeling in het personenregister kinderopvang wordt voldaan.  

 

Voortgang 

De toezichthouder heeft d.d. 06-06-2022 een mail van de houder ontvangen waarin het volgende 

beschreven staat: 

 

...'Alleen op dinsdag- en donderdag werd door De Kangoeroe gebruik gemaakt van een taxibusje. 

Hiervoor werden 2 vaste chauffeurs ingezet die beide beschikken over een geldige VOG. 

De leidsters staan bij school en begeleiden de kinderen in de taxi. De chauffeur rijdt en de leidster 

rijdt erachteraan. Hiermee hebben wij gemeend maximale veiligheid te garanderen. 

 

Dat de VOG van de chauffeurs moet voldoen aan een extra code voor de kinderopvang en 

gekoppeld moet zijn aan De Kangoeroe in het personenregister was bij ons  niet bekend.  
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Helaas kan en wil het taxibedrijf waar wij mee werken de VOG koppeling voor de kinderopvang niet 

regelen. Tot de zomervakantie rijden wij dan ook zelf.  

  

Tot de vakantie kunnen wij dit vervoer zelf oplossen. Het is nog maar 6 weken tot de 

schoolvakantie. Op de dinsdagen- en donderdagen staan ook nog schoolreisjes- en sportdagen 

gepland. 

Ik ga uitzoeken of een ander taxibedrijf mogelijkheden ziet om de VOG voor de kinderopvang en de 

daarbij behorende inschrijving in het personenregister te regelen. Als dit niet lukt zullen wij dat 

deel van de BSO af moeten stoten. Ik heb hier inmiddels met de OC over gesproken...' 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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 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 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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de 6 vaste beroepskrachten zijn opgevraagd en beoordeeld. 

Tevens is het diploma van de pedagogisch coach beoordeeld en akkoord bevonden. 

   

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake de opleidingseisen. 

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).  



 

 

11 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022 

De Kangoeroe te Oldenzaal 

 

 

Op de dag van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 17 mei 2022, is 

de beroepskracht-kindratio beoordeeld.  

 

Groep Leeftijd  Aantal kinderen  Beroepskrachten  

Blauw 4-7  10 1  

Groen 4-7  16 2* 

Geel 7-12 16 2 

Rood 7-12  10 1 

 

*De BBL-student wordt in de groep Groen formatief ingezet in overeenstemming met de 

voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Conclusie 

Op de dag van inspectie is voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake 'Aantal beroepskrachten en 

eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires'. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Het aantal uren voor De Kangoeroe Oldenzaal b.v. wordt jaarlijks op 1 januari bepaald aan de hand 

van de rekenregel (50 uur x het aantal kindercentra voor beleidsontwikkeling) + (10 uur x aantal 

fte pedagogisch medewerkers voor coaching).   

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra   

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

uit het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

 

 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens het LRK 

01-01-

2022 

3  3 

   

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Volgens de houder zijn op 1 januari 2022 15 fte beroepskrachten werkzaam bij De Kangoeroe 

Oldenzaal. 

De toezichthouder vindt de door de houder berekende aantallen aannemelijk.  

 

Berekening minimale ureninzet 

De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald door het nemen van 

de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 

medewerkers). 

 

 

 

 

 

50 uur x aantal 

kindercentra 

10 uur x aantal fte 

pedagogisch medewerkers 

Som (van 50 uur x aantal 

kindercentra + 10 uur x 

aantal fte) = minimale 

ureninzet 

2022 De Kangoeroe 

Oldenzaal 

50 x 3 = 150 

De Kangoeroe Oldenzaal 

10 x 15 = 150 

De Kangoeroe Oldenzaal 

150 + 150 = 300 

 

De minimale ureninzet voor 2022 is door de houder op juiste wijze berekend op 300 uur. 
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Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder 

aannemelijk bevonden.  

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

Voor deze locatie is één pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach aangesteld.  

 

De vastlegging van de uren voldoet aan de volgende aspecten: 

 

 de urenverdeling is jaarlijks per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 

 de houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders. 

 de houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de  ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren per locatie. 

 uit de urenverdeling per kindercentrum kan blijken dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

De toezichthouder heeft voor de locatie BSO De Kangoeroe een overzicht van de coaching over het 

jaar 2021 ingezien. Uit het overzicht en de interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op 

verschillende momenten in het jaar individueel en groepsgericht zijn gecoacht. 

   

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake 'inzet pedagogisch beleidsmedewerkers'. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Coaching plan Oldenzaal 2021 

 Mail d.d. 06-06-2022  
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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 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 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. 
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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 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. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Kangoeroe 

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

Vestigingsnummer KvK : 000006079207 

Aantal kindplaatsen : 70 

 

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 :  M. Bos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldenzaal 

Adres : Postbus 354 

Postcode en plaats : 7570 AJ OLDENZAAL 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2022 

Zienswijze houder : 22-06-2022 
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Vaststelling inspectierapport : 23-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De wet- en regelgeving binnen de kinderopvang gaat heel ver. 

Dat er veiligheid moet zijn onderschrijven wij ten volle. 

Op dinsdag en donderdag maken wij gebruik van een taxibusje op de Esch/de Linde en op de 

Franciscusschool. Hierbij is er altijd een vertrouwde leidster van De Kangoeroe aanwezig. Zij 

begeleidt de kinderen in de bus en draagt zorg voor een veilige rit door de gordels vast te maken. 

 

De taxichauffeurs hebben een geldige VOG. Deze VOG moet echter voorzien zijn van een extra 

code voor de kinderopvang. Dit zijn extra kosten en handelingen voor het taxibedrijf. 

Organisatorisch is het onmogelijk te waarborgen dat de chauffeurs bij ziekte en vakantie 

vervangen worden door chauffeurs met de VOG met speciale code voor de kinderopvang. Hiermee 

wordt het op deze wijze organiseren van het BSO-vervoer vrijwel onmogelijk. 

Dan is het voor De Kangoeroe kiezen tussen stoppen met dat deel van de opvang of het zelf 

regelen. 

Alleen als wij de kwaliteit die wij voorstaan kunnen waarborgen bieden wij opvang. 

 

Heleen Flapper 
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