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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd onderzoek voor registratie.

Beschouwing

Houder heeft op 30-10-2019 een verzoek tot wijziging van de registratie in het LRK ingediend bij
de gemeente Leidschendam-Voorburg. De wijziging betreft een houderwijziging van St.
Peuterspeelzaal de Hobbelhoek naar Stichting Vlietkinderen.
Het uitgevoerde onderzoek betreft een bureauonderzoek.
Het afgelopen jaar heeft op 26-06-2019 een regulier inspectieonderzoek plaatsgevonden. Tijdens
dit inspectiebezoek is een overtreding geconstateerd m.b.t. het beleid veiligheid en
gezondheidzorg.
Toezichthouder heeft aan houder de mogelijkheid geboden om de ontbrekende informatie aan te
vullen en zo de overtreding te herstellen. Houder heeft hier binnen de gestelde termijn gebruik van
gemaakt. De ontbrekende informatie is opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Aangezien op juiste wijze actie is ondernomen, gaan wij er vanuit dat de voortzetting van de
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de
paragrafen 2 en 3, afdeling 3, Wet kinderopvang.
Het eerstvolgende reguliere inspectieonderzoek zal in de loop van 2020 plaatsvinden.

Advies aan College van B&W

Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie
Een kindercentrum mag niet in exploitatie worden genomen voordat een onderzoek door de GGD
heeft plaatsgevonden. Uit dit onderzoek moet blijken dat de exploitatie redelijkerwijs zal
plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen. Vervolgens moet de houder wachten op
het besluit van de gemeente of de locatie geregistreerd zal worden.
Tijdens de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage aan de ontwikkeling
van de kinderen. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Wijzigingen
Deze houderwijziging is voorafgaand aan de overname gemeld aan de gemeente LeidschendamVoorburg op 30-10-2019.
Wijzigingen betreffende de registratie die zich in de toekomst voordoen dient de houder per
ommegaande aan de gemeente door te geven.

Administratie
De ouders/verzorgers hebben een plaatsingscontract getekend waarin onder meer afspraken zijn
opgenomen met betrekking tot de maandelijkse financiële vergoeding aan de houder.
Naast deze plaatsingscontracten dient de administratie ook de volgende documenten te bevatten:






een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam,
burgerservicenummer, geboortedatum,
de behaalde diploma's en getuigschriften van de bij het kindercentrum werkzame
beroepskrachten ,
een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid,
een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie en een afschrift van
het reglement van de oudercommissie,
een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.

De toezichthouder moet, indien nodig, inzage krijgen in deze documenten.

Gebruikte bronnen





Landelijk Register Kinderopvang
Beleid veiligheid- en gezondheid
Pedagogisch werkplan
Wijzigingsverzoek Kinderdagverblijf
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Inleiding
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag is de houder of voorgenomen houder van een
kindercentrum. Voor zover het een natuurlijke persoon betreft is deze persoon ingeschreven in het
personenregister kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor de koppeling van zichzelf als natuurlijk persoon
met de houder in het PRK. Na koppeling met de houder kan de houder zijn werkzaamheden
aanvangen.
Beoordeling door toezichthouder
De toezichthouder heeft de inschrijving in het PRK beoordeeld van de voorgenomen houder. De
houder (Vlietkinderen) is op 09-03-2018 ingeschreven in het PRK. Ook blijkt bij VOG-verificatie dat
de VOG in orde is bevonden.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseis.
De koppeling kan pas plaatsvinden na registratie in het landelijk register kinderopvang (LRK).
Houder dient er voor zorg te dragen dat de in artikel 1.50 derde lid van de wet genoemde personen
inclusief haarzelf na registratie gekoppeld worden in het PRK aan de nieuwe houder.

Gebruikte bronnen


Personen Register Kinderopvang
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de
daarvoor gestelde regels.
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang)
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Administratie
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang)
De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1,
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.
De administratie bevat de volgende gegevens:
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam,
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften;
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang;
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58
van de wet;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet
kinderopvang)
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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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

De Hobbelhoek
http://www.dehobbelhoek.nl
15
Nee

:
:
:
:
:
:

St. Peuterspeelzaal de Hobbelhoek
Heeswijkstraat 2
2275 EE Voorburg
www.dehobbelhoek.nl
41151701
Ja

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 's-Gravenhage
070-3537224
D. Schrama

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Leidschendam-Voorburg
: Postbus 905
: 2270 AX VOORBURG

:
:
:
:
:
:

04-12-2019
10-12-2019
11-12-2019
11-12-2019
16-12-2019
16-12-2019

: 01-01-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Houder heeft op 11-12-2020 per e-mail aan toezichthouder aangegeven akkoord te zijn met het
rapport.
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