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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. 

 

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 Kruisstraat 9a te Oldenzaal. Naast 

de BSO is tevens KDV De Kangoeroe in het pand gevestigd. 

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

 

In het pand van BSO De Kangoeroe worden maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-

6 jaar oud. De opvang vindt plaats in één basisgroep. De houder biedt momenteel alleen 

voorschoolse opvang (VSO) op deze locatie aan. De naschoolse opvang (NSO) is tot nadere 

berichtgeving gesloten.   

 

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 

09-12-2021 jaarlijks onderzoek de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige inspectie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd op 13 juni 2022, zijn de volgende domeinen 

getoetst: 

 

-  Pedagogisch klimaat 

-  Personeel en groepen 

 

Het kindercentrum voldoet aan de getoetste voorwaarden bij deze domeinen. 
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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 maandagochtend 13 juni 2022 in totaal ongeveer 20 minuten 

geobserveerd. Er zijn tijdens de observatie 3 kinderen aanwezig. 

Tevens heeft er een kort interview met de aanwezige beroepskracht 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 communiceren met de kinderen. 

Begroeten 

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier. 
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Observatie  

Twee kinderen lopen op de trap en betreden de hal. In de deuropening staat de beroepskracht en 

zegt: "Goedemorgen dames Y en X." De kinderen zeggen goedemorgen terug en zetten de tassen 

in de daarvoor bestemde kast. "Zijn jullie vandaag met de fiets of staat de fiets al op school?, 

vraagt de beroepskracht. De kinderen geven antwoord en lopen de groepsruimte binnen. Ze nemen 

plaats op de zitbank. Na enkele minuten komt een derde kind de hal binnen. "Goedemorgen", zegt 

de beroepskracht opnieuw en noemt het kind bij haar naam.  

De beroepskracht geeft ieder kind individuele aandacht. 

 

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  

Nadat de kinderen de groepsruimte binnen zijn gekomen nemen ze plaats op de zitbank. Wanneer 

het derde kind ook aanwezig is gaan de kinderen overleggen waarmee ze willen spelen. De 

beroepskracht zegt: "Jullie hebben ongeveer nog tien minuten. Daarna pakken we de tassen en 

wandelen we naar school." De kinderen nemen plaats op de grond en kletsen over het weekend. 

De kinderen lopen zichtbaar verveeld door de groepsruimte. "Weten jullie echt niet wat jullie willen 

doen?", vraagt de beroepskracht. De kinderen schudden hun hoofd om vervolgens weer op de 

zitbank plaats te nemen. "We gaan zo lekker naar school", zegt de beroepskracht. 

 

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 

"Wie is die mevrouw?", vraagt een kind. Ze wijst naar de aanwezige toezichthouder. De 

beroepskracht zegt: "Je mag het wel aan die mevrouw vragen." De toezichthouder legt uit wie ze is 

en wat ze komt doen. De beroepskracht staat tussen de kinderen en vraagt ieder kind wat zij 

gedaan heeft in het weekend. De kinderen vertellen enthousiast. "Ik was naar de kleedjesmarkt", 

zegt een kind. De beroepskracht vraagt: "Oh wat leuk.  
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Heb je nog veel verkocht?" Het kind lacht en legt uit dat al het verdiende geld is uitgegeven. "Ik 

heb steeds bij andere kleedjes gekeken en spullen gekocht", zegt het kind. "Ik was er ook en 

mocht een tattoo", zegt een kind. Het andere kind zegt dat zij dat ook wilde, maar dat zij niet 

mocht omdat er een lange rij stond. "Jullie hebben in ieder geval allemaal een leuk weekend 

gehad", zegt de beroepskracht. De kinderen lopen naar de zitbank om daar plaats te nemen. 

 

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. 

 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 

Grenzen en afspraken 

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 

voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 

 

Observatie 

"Kom, we gaan verstoppertje doen", zegt een kind. De kinderen betreden de groepsruimte en 

willen het spel starten. De beroepskracht legt geduldig uit: "Het kan nu niet omdat de andere 

groep er ook is. Je kunt alleen verstoppertje spelen als die anderen er niet zijn. Jullie moeten nu 

even iets anders verzinnen." De kinderen nemen plaats op de zitbank en overleggen welk spel ze 

gaan spelen. Na enige tijd lopen ze door de groepsruimte en hangen tegen de schuine wand. "Ik 

vind het niet goed dat jullie tegen de wand hangen", zegt de beroepskracht. De kinderen maken 

een verveelde indruk. De beroepskracht praat met de kinderen en probeert samen met de kinderen 

te komen tot een spel. "Maar Y wil hem nooit zijn", zegt een kind. De beroepskracht legt uit dat 

iedereen een keer een beurt heeft. De kinderen lopen opnieuw naar de zitbank en beginnen daar 

met elkaar te kletsen. "Het is bijna tijd om naar school te gaan", zegt de beroepskracht. 

 

Conclusie 

Gedurende het inspectiebezoek wordt voldoende uitvoering gegeven aan de aspecten van 

verantwoorde opvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022) 
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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 3 beroepskrachten die op de groepen 

werkzaam zijn. Tevens is gecontroleerd of de pedagogisch coach is geregistreerd en gekoppeld.   

 

Momenteel zijn er geen stagiaires op deze locatie werkzaam. 

 

Conclusie 

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

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de 3 vaste beroepskrachten en de pedagogisch coach zijn tijdens een 

vorige inspectie reeds opgevraagd en 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).  

 

Op deze BSO worden kinderen opgevangen van 4 tot ca. 6 jaar.   

 

Op de dag van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op maandagochtend 13 juni 2022, is 

de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er werden 3 kinderen opgevangen. Zij werden begeleid 

door 1 beroepskracht.  

 

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'. 
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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. 

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. 
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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 anders namelijk: (aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2022) 

 Coaching plan Oldenzaal 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 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 aanta l 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 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

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 : 13-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-06-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-06-2022 
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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 houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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