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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 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. 

 

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 

 

06-08-2019 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden  

10-02-2020 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden 

31-08-2021 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige inspectie 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd op 18 mei 2022, zijn de volgende domeinen 

getoetst: 

 

-  Pedagogisch klimaat 

-  Personeel en groepen 

-  Accommodatie  
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Het kindercentrum voldoet niet aan de getoetste voorwaarden binnen het domein Personeel en 

groepen. 

Binnen de overige domeinen zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 

KDV 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 

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties. 

 

De observatie vindt plaats in het begin van de ochtend.  

 

In de babygroep ligt een kind in een schommelwieg. De beroepskracht legt het kind in de wieg en 

praat zachtjes tegen het kind. De kinderen spelen aan de hoge tafel samen met de andere 

beroepskracht. 

In de naastgelegen groep zitten alle kinderen aan tafel en mogen om de  beurt een stukje fruit van 

de schaal pakken. "Je mag één stukje tegelijk pakken", zegt de beroepskracht. Het kind kan niet 

goed kiezen welk fruit hij wil pakken. "Welk stukje wil je pakken? Wil je de banaan?", vraagt de 

beroepskracht. Het kind pakt het stukje banaan van de schaal en schuift de schaal door naar zijn 

buurman. 

Op de bovenverdieping lezen de twee aanwezige beroepskrachten een boek voor. De 

beroepskracht verklaart dat de groep voor deze activiteit gesplitst is in de twee beschikbare 

ruimtes. De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal. Een kind draait zich om en kijkt 

nieuwsgierig naar de aanwezige toezichthouder. De beroepskracht legt uit waarom de 

toezichthouder aanwezig is en nodigt de kinderen uit om het boek verder te lezen. 

 

Tijdens de korte observatie werd een algemene indruk van de pedagogische praktijk verkregen. 

Uit bovenstaande voorbeelden, en uit het interview met de beroepskrachten, blijkt dat er 

gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering wordt geven aan de aspecten van 

verantwoorde opvang. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022) 
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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 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. Het gaat om de 19 beroepskrachten die op de groepen 

werkzaam zijn. Tevens is gecontroleerd of de 2 beroepskrachten in opleiding, de stagiaire, de 

groepshulp en de pedagogisch coach zijn geregistreerd en gekoppeld.   

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de 19 vaste beroepskrachten zijn opgevraagd en beoordeeld. 

 

Eén beroepskracht beschikt over een diploma Sociaal Cultureel Werker.  

Dit diploma kwalificeert niet en valt onder de overgangsregeling. 

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker in 

de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso) als: 

 zij vóór 1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of 

peuterspeelzaalleidster en 

 zij direct vóór 1 september 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of 

peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken. 

 

De houder verklaart dat deze beroepskracht, na enkele jaren niet meer te hebben gewerkt in de 

kinderopvang, gestart is bij KDV De Kangoeroe. De beroepskracht valt daardoor niet over de 

overgangsregeling en mag met onmiddellijke ingang niet meer worden ingezet. 

 

De beroepskrachten worden in hun werkzaamheden ondersteund door een pedagogisch coach. De 

pedagogisch coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.    

 

Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake de opleidingseisen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 

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). 

 

Op de dag van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op donderdagochtend 18 mei 2022, 

was de beroepskracht-kindratio op de groepen als volgt: 

 

 

Groep Leeftijd Aantal 

kinderen 

Aantal 

beroepskrachten  

Aantal beroepskrachten 

nodig 

 Blauw 0-2 jaar  7    2  2 

 Rose 0-2 jaar   0  0  0 

 Paars 0-2 jaar  0   0  0 

 Oranje 1,5 - 2,5 

jaar 

 10  2  2 

 Rood 2,5 - 3 jaar  0  0  0 

 Groen 2,5 - 3,5 

jaar  

 8  2  2 

 Geel 3+ jaar   13  2  2 

 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij KDV De Kangoeroe worden maximaal 90 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De 

kinderen worden opgevangen in horizontale leeftijdsgroepen. Dat wil zeggen dat kinderen van 

dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten.   

 

Het KDV heeft momenteel 7 stamgroepen: 

 

Naam groep   Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen 

Paars   0-2 jaar  11 

Blauw   0-2 jaar 10 

Rose   0-2 jaar 7 

Oranje  1 jaar - 3 jaar 14 

Rood  2 jaar - 4 jaar 16 

Groen  2 jaar - 4 jaar 16 

Geel  3+ jaar 16 
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Een kind maakt gedurende de week van ten hoogste 2 verschillende stamgroepruimtes gebruik. 

 

De groepen worden begeleid door vaste beroepskrachten.  

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor het 

aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Tijdens het 

intakegesprek wordt aan ouders vertelt wie de mentor van hun kind is en in welke stamgroep het 

kind geplaatst wordt. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor 

kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 

De houder heeft op deze locatie de beschikking over zeven groepsruimtes: vier groepsruimtes op 

de begane grond, twee groepsruimtes op de eerste verdieping en één groepsruimte op de 

zolderverdieping.   

 

Binnenruimte 

KDV de Kangoeroe heeft 7 stamgroepen. Iedere stamgroepruimte heeft een huiselijke uitstraling 

en is voorzien van een eigen keukenblok en handenwasgelegenheid. 

In de stamgroepruimte is voldoende spelmateriaal aanwezig welke voldoende uitdaging biedt voor 

de verschillende leeftijden. 

De verschoonruimtes van de babygroepen zijn gesitueerd in de stamgroepruimte. De 

peutertoiletten vinden zich in de hal van zowel de begane grond als de eerste verdieping. 

 

De slaapgelegenheid bevindt zich aangrenzend aan de stamgroepsruimte. Op de eerste verdieping 

zijn twee aparte slaapruimtes waarin verschillende peuterbedden zijn geplaatst. 

 

De stamgroepruimtes zijn 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 beschikken de kinderen over divers ander buitenspeelgoed 

waaronder karren en fietsen.  

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 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(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 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 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 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 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 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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
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tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 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) 

 

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) 

 

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 :  M. Bos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldenzaal 

Adres : Postbus 354 

Postcode en plaats : 7570 AJ OLDENZAAL 

 

Planning 

Datum inspectie : 18-05-2022 

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. 

 

Eén beroepskracht beschikt over het diploma Sociaal Cultureel Werker. Dit diploma kwalificeert niet 

voor de dagopvang en peuteropvang. Er is wel een overgangsregeling, maar deze is niet van 

toepassing op de betreffende medewerker omdat zij haar dienstverband in de kinderopvang langer 

dan een jaar heeft onderbroken. 

 

Het diploma voldoet wel aan de taaleis Wet IKK die ingaat op 1 januari 2025. Voor pedagogisch 

medewerkers in de dag- en peuteropvang kwalificeert het diploma uitsluitend* in combinatie met 

aanvullend bewijs conform de lijst Categorie A2 groep 3 op Kinderopvang Werkt! 

Dit aanvullend bewijs hebben wij gezien in een volwaardig VVE-certificaat, echter dit voldoet niet 

aan de lijst genoemd in Categorie A2 groep 3. 

De betreffende medewerker gaat met spoed de opleiding Logisch pedagogisch volgen bij Helder en 

van Pas. Deze opleiding wordt specifiek genoemd in de lijst Categorie A2 groep 3. 

Zij volgt deze cursus op: 14 juni - 28 juni en 12 juli. Haar diploma zal vanaf 13 juli 2022 geheel 

voldoen aan de kwalificatie die nodig is voor het werken in de dagopvang. 

 

De Kangoeroe heeft in deze leidster een zeer waardevolle aanvulling op het team gevonden. Een 

aanvulling die de kwaliteit waar wij voor staan kan waarborgen. Het bieden van verantwoorde 

kinderopvang is dan ook zeker niet in het geding geweest door het tekort aan aanvullend bewijs. 

 

Wij zien in de verslaglegging van het rapport onze inzet beloond. Deze inzet is voortdurend gericht 

op het bieden van de hoogste kwaliteit. 

 

Heleen Flapper 
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