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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 

De beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Sport BSO De Kameleon is gehuisvest op sportpark Nilantspad in het gebouw van M.A.N., de 

verenigde sportlocatie van 3 verenigingen (Schaats, Atletiek en Judo vereniging). 

Sport BSO de Kameleon maakt onderdeel uit van de kinderopvangorganisatie 'BSO Losser BV'. 

 

De BSO biedt opvang aan maximaal twintig kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Bij BSO 

De Kameleon kan er gebruik gemaakt worden van het aangrenzende terrein van de 

atletiekvereniging, de judovereniging en schaatsvereniging en al het materiaal dat deze 

verenigingen daarbij beschikbaar stellen. 

 

Openingstijden: 

Maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 18:00 uur. 

Woensdag en vrijdag van 12:15 tot 18:00 uur (bij voldoende aanmeldingen). 

Tijdens schoolvakanties vindt de opvang plaats bij een andere BSO van deze houder. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 21-02-2019; onderzoek voor registratie. Er is geen bezwaar tegen opname in het Landelijk 

Register Kinderopvang met 20 kindplaatsen. 

 14-11-2019; onderzoek na registratie. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen het 

domein 'Personeel en groepen'. De houder voldoet niet aan het vereiste dat personen die 

structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie tijdens de opvang van de BSO-

kinderen, ingeschreven en gekoppeld dienen te zijn in het personenregister kinderopvang. 

 21-01-2019; nader onderzoek. De tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het 

onderzoek na registratie, zijn niet volledig opgeheven. Niet alle personen die structureel 

aanwezig zijn tijdens BSO-tijden, staan ingeschreven en gekoppeld in het personenregister 

kinderopvang.  

 06-02-2020; nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven. Er is voldaan aan de 

getoetste voorwaarden. 

 01-10-2020; jaarlijks onderzoek. Na herstelaanbod is voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

 16-07-2021; jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 



 

 

4 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 04-04-2022 

BSO De Kameleon te Losser 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek is er voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

De beroepskracht vertelt tijdens het interview over het karakter van de sport- BSO. 

 

In het pedagogisch beleid staat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van 

verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 

beschreven. 

Tevens bevat het pedagogisch beleid een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan wordt voor het beleid ten aanzien van de organisatie van 

activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten, verwezen naar het protocol uitstapjes 

en vervoer. Deze is door de toezichthouder ingezien. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Pedagogische praktijk 

BSO De Kameleon is een buitenschoolse opvang die zich met name richt op sport en spel. Tijdens 

de observatie regent het buiten. Nu de kinderen niet naar buiten kunnen heeft deze locatie de 

gelegenheid om ook binnen te sporten. 

Enkele kinderen spelen een zelf verzonnen spel in de grote sportzaal. De beroepskracht tennist op 

verzoek van een kind samen met hem in de kleinere zaal. 

 

De kinderen in de grote sportzaal hebben plezier met elkaar. Voor vragen komen de kinderen bij 

de beroepskracht. Ook houdt de beroepskracht in de gaten of alle kinderen bezig zijn met spel of 

zich op een andere manier vermaken. 
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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. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Protocol(len) (uitstapjes en vervoer) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO Kameleon) 
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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 registraties in het personenregister kinderopvang (PRK) en koppelingen van de personen die op 

basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens 

opvanguren werkzaam zijn op deze locatie, zijn beoordeeld. Het betreft één beroepskracht en twee 

stagiaires. Zij zijn in het register geregistreerd en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Het diploma van de werkzame beroepskracht op deze locatie is tijdens een vorig onderzoek 

opgevraagd. De beroepskracht beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Het diploma van een tweede pedagogisch coach is akkoord bevonden.  

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opleidingseisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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 maandagmiddag 04-04-2022, is 

de beroepskracht-kindratio beoordeeld. 

Er waren zeven kinderen aanwezig. Zij werden begeleid door één beroepskracht.  

 

De beroepskracht verklaart momenteel niet meer dan 11 kinderen tegelijkertijd op te vangen. Uit 

een steekproef van de roosters en presentielijsten van de weken 11, 12 en 13 blijken geen 

bijzonderheden. 
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Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het aantal beroepskrachten. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Ook zijn alle documenten in de Nederlandse taal 

opgesteld.  

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Presentielijsten (weken 11, 12 en 13) 

 Personeelsrooster (weken 11, 12 en 13) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

Van de vaste beroepskracht die werkzaam is op deze locatie, is het EHBO certificaat ingezien. 

 

De beroepskracht verklaart regelmatig alleen in het pand aanwezig te zijn. Zij is bekend met wie 

haar achterwacht is. Op de locatie is een lijst aanwezig met daarop namen en telefoonnummers 

van personen die zij per dag kan bereiken. De houder is tevens altijd voor de beroepskracht te 

bereiken vertelt zij tijdens het interview. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 EHBO certifica(a)t(en) 

 Beleid achterwacht 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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 

Binnenspeelruimte 

De BSO maakt gebruik van de kantine, de judoruimte en de dansruimte van het multifunctionele 

Sportgebouw M.A.N. van de Losserse Judo, schaats- en atletiekvereniging. 

 

De toiletten met handenwasgelegenheid bevinden zich in de hal van de groepsruimte. 

 

In de kantine ruimte staan tafels en stoelen. Hieraan kunnen de kinderen eten en drinken. 

Om de hoek staat een stalen kast. Deze is van de BSO en hierin bevinden zich enkele spelletjes, 

Kapla, Lego en sport en spel materiaal. De kastdeuren staan open en kinderen mogen hier zelf 

materialen uitpakken. Hiermee kunnen zij dan in de kantineruimte spelen. In de kantine ruimte 

staat nog een kastje waarin wat (knutsel)materialen liggen zoals kleurpotloden, verf maar ook 

enkele leesboekjes. 

De groepsruimte is niet herkenbaar ingericht als een BSO ruimte. Er zijn bijvoorbeeld geen hoeken 

gecreëerd. De beroepskracht vertelt dat deze BSO volledig gericht is op sport en spel. Meestal 

spelen de kinderen buiten of organiseert de beroepskracht een activiteit buiten. De kinderen die op 

deze BSO komen, kiezen ook bewust voor het sport element. 

Ook binnen heeft de BSO de beschikking over 2 sportzalen (1 grote en 1 kleinere).  

 

Aandachtspunt is de herkenbaarheid en de inrichting van de groepsruimte. Vanaf de straat maar 

ook op het terrein zelf, is niet te herkennen dat er zich een BSO bevindt in het gebouw.  

Tevens schrijft de houder in het beleid naar een gemoedelijke sfeer te streven. De inrichting van de 

ruimte is die van een sportkantine. De houder kan hierin geen blijvende veranderingen 

aanbrengen. Het is aan de houder om door middel van de inrichting en aankleding herkenbaar te 

zijn als een plek waar kinderen verblijven. Hierover is met de houder gesproken.  

 

Buitenspeelruimte 

Vanuit de kantine hebben de kinderen een directe toegang tot de grote buitenruimte. Deze ruimte 

is volledig omheind met hekken. Er bevindt zich een grasveld en atletiekbaan. Tevens wordt hier in 

koude periodes een ijsbaan aangelegd. De BSO kan gebruik maken van diverse sport- en 

spelmaterialen die de gevestigde verenigingen bieden. 

De buitenspeelruimte is veilig en toegankelijk en is uitdagend voor de kinderen. 

 

Conclusie 

Gelet op de visie en het doel van Sport BSO De Kameleon wordt ten tijde van de inspectie voldaan 

aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de 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. 
 



 

 

11 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 04-04-2022 

BSO De Kameleon te Losser 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (M. Stein) 

 Observatie(s) 

 Rapporten uit 2019 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b 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; 
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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 

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) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 
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De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Kameleon 

Website : http://www.kinderopvang-losser.nl 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindcentrum Supertof Losser BSO B.V. 

Adres houder : Lossersestraat 324 

Postcode en plaats : 7525 PG Enschede 

KvK nummer : 66481864 

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. Dijkgraaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Losser 

Adres : Postbus 90 

Postcode en plaats : 7580 AB LOSSER 

 

Planning 

Datum inspectie : 04-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-04-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-04-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 19-05-2022 
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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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