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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

De houder heeft op 11 juli 2022 van de gemeente Oldenzaal een aanwijzing ontvangen (kenmerk 

59298-2022  ), waarin de gelegenheid is geboden, aantoonbaar, alsnog te voldoen aan de 

wettelijke voorschrift. Deze voorwaarde is tijdens dit nader onderzoek opnieuw onderzocht. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit nader onderzoek. 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 

18-05-

2022 

jaarlijks 

onderzoek 

er is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein 

'Personeel en groepen' 

   

Bevindingen op hoofdlijnen huidige inspectie 

Het nader onderzoek dat is uitgevoerd op 18 juli 2022, laat zien dat er wordt voldaan aan de 

getoetste voorwaarde. 

De tekortkoming is opgeheven. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Dit onderzoek beperkt zich tot de voorwaarden waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie in mei 2022 

niet werd voldaan. 

Opleidingseisen 

Bevindingen tijdens de jaarlijkse inspectie op 18-05-2022 

 

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 onder de 

overgangsregeling en mag met onmiddellijke ingang niet meer worden ingezet. 

 

Bevindingen tijdens de huidige inspectie 

 

De beroepskracht met de beroepskwalificatie welke niet kwalificeert en niet valt onder de 

overgangsregeling is in het bezit van een aanvullend certificaat. 

De toezichthouder heeft dit certificaat opgevraagd, beoordeeld en akkoord bevonden. 

 

Conclusie 

De tekortkoming is opgeheven. 
 

Gebruikte bronnen 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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) 
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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 : 18-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 18-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 12-08-2022 
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