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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en 
gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede kinderopvang is van groot 
belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor 
ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart 
achter kunnen laten. 
  
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
  
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD 
vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat 
kan, en meer waar dat nodig is. 
  
In opdracht van de gemeente is door de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd. Alleen 
relevante kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang zijn getoetst. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen 
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken kindercentrum 
Buitenschoolse opvang SNO+ is onderdeel van opvangorganisatie SNO Woudenberg en is gevestigd 
in de verbouwde Jan Ligthartschool in Woudenberg. De houder van deze locatie is tevens houder 
van nog twee opvanglocaties aan de rand van Woudenberg. 
  
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal 20 
kindplaatsen per dag en is geregistreerd vanaf 28 oktober 2016. De locatie bestaat uit één 
groep voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaand domein onderzocht: 
  
 ‘Personeel en groepen’; 
  
  
Onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens de onderzoeken voor registratie in 2016, het onderzoek na registratie in 2017 en het 
jaarlijks onderzoek ik maart 2018 voldeed de locatie aan de onderzochte kwaliteitseisen. 
Binnen het jaarlijks onderzoek in 2018 is een herstelaanbod overeengekomen met betrekking tot 
het item 'pedagogisch beleid'.  
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Conclusie 
De houder voldoet niet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit incidentele onderzoek 
zijn onderzocht. 
Tijdens dit onderzoek is er een schriftelijk bevel opgelegd. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  
Binnen de volgende domeinen zijn tekortkomingen geconstateerd: 
 Domein 3, Item 3.1 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

Voorwaarde 1, 2 en 3 (schriftelijk bevel) 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Een vertrouwde en veilige omgeving zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van 
het kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die staan ingeschreven in het register kinderopvang ten 
behoeve van de continue screening, vaste groepen, vaste beroepskrachten, vaste ruimtes en een 
vast dagritme zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de 
juiste verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie 
(beroepskracht-kindratio). 
  
Vanaf 1 maart 2018 is de continue screening op strafbare feiten van toepassing op iedereen die 
woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen. Daartoe moet iedereen die 
woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het 
personenregister kinderopvang (PRK). 
  
De termijn voor het inschrijven in het personenregister kinderopvang verschilt. Personeel en 
bestuurders die voor 1 maart 2018 werkzaam zijn voor een kinderopvangorganisatie moeten vanaf 
1 maart 2018 tot uiterlijk 1 juli 2018 worden ingeschreven. Andere personen die op basis van een 
overeenkomst op de locatie aanwezig zijn (zoals stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers) 
moeten per 1 maart direct worden ingeschreven en gekoppeld worden door de houder. 
  
Na inschrijving dient de houder het personeelslid of andere persoon direct te koppelen aan de 
kinderopvangorganisatie. Nieuwe medewerkers mogen mag pas na koppeling met 
kinderopvangorganisatie starten op de locatie. 
   
Onder het kopje ‘Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang’  staan de 
bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Bevindingen 
  
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de continue screening van haar 
personeel, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of 
het personeel dat tijdens het onderzoek op de locatie was, beschikt over een geldige VOG en staat 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek is geconstateerd dat één stagiaire, die tijdens het toezichtsbezoek op 
locatie aanwezig is, niet beschikt over een geldige Verklaring omtrent gedrag en is niet gekoppeld 
aan de organisatie in het Personenregister kinderopvang waardoor de stagiaire niet continue 
gescreend wordt. De twee aanwezige beroepskrachten zijn wel gekoppeld in het Personenregister 
Kinderopvang. 
Uit het interview met de locatieverantwoordelijke blijkt dat het binnen de kinderopvangorganisatie 
bekend was dat de stagiaire zonder koppeling in het Personenregister Kinderopvang werd ingezet. 
De toezichthouder heeft in de periode voor het incidentele onderzoek herhaaldelijk via 
mailwisselingen en telefonisch contact gecommuniceerd dat stagiaires zonder inschrijving en 
koppeling in het Personen Register Kinderopvang (en geldige verklaring omtrent het gedrag) niet 
aanwezig mogen zijn in het kindercentrum. 
  
Schriftelijk bevel 
Op 25 juni 2018 heeft de toezichthouder een schriftelijk bevel opgelegd. Het bevel is aangetekend 
aan de houder verzonden. 
  
In het bevel is onderstaande opgelegd aan de houder: 
U dient alleen stagiaires, die in het Personenregister Kinderopvang aan de kinderopvangorganisatie 
gekoppeld zijn, in te zetten binnen de kinderopvang. 
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Het schriftelijk bevel, afgegeven op 25 juni 2018 is direct opgevolgd door de 
locatieverantwoordelijke. De stagiaire zonder geldige verklaring omtrent het gedrag en 
koppeling wordt niet op het kinderdagverblijf ingezet. Tevens is ervoor gekozen om geen nieuwe 
Verklaring omtrent het gedrag voor de stagiaire aan te vragen omdat de stage afgerond is. 
Hierdoor zal de stagiaire de laatste week geen stage meer lopen. 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan de kwaliteitseis uit de Wet kinderopvang aangaande de Verklaring 
omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. Eén stagiaire beschikt niet over een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en is niet gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De 
beoordeling is gebaseerd op de feitelijke situatie tijdens de jaarlijkse inspectie op 25 juni 2018. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen 
inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Oosterhout en Meneer Riezebosch) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (maandag 25 juni 2018) 
 Personenregister Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SNO+ 
Website : http://www.snowoudenberg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000002590433 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : SNO Woudenberg 
Adres houder : Stationsweg Oost 164 
Postcode en plaats : 3931EW Woudenberg 
Website : www.snowoudenberg.nl 
KvK nummer : 32155566 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Ruijter 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Woudenberg 
Adres : Postbus 16 
Postcode en plaats : 3930EA WOUDENBERG 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 04-07-2018 
Zienswijze houder : 16-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

  
AANGETEKEND  
SNO Woudenberg 
Stationsweg Oost 164 
3931 EW Woudenberg 
Jonathan Riezebosch 
  
GGD Regio Utercht 
De Dreef 5 
3706 BR Zeist 
  
Woudenberg, 12 juli 2018 
  
Betreft: Bezwaarschrift  
  
Geachte heer/mevrouw, 
Hierbij maak ik namens SNO Woudenberg bezwaar tegen het besluit van 26 juni 2018 met 
betrekking tot: Schriftelijk bevel (BSO) SNO+, Frans Halslaan 4, Woudenberg. 
Het besluit is bij u bekend onder kenmerk 2018/28795 
 
De reden van het bezwaar is dat ik graag een beroep wil doen op het vertrouwensbeginsel en 
redelijke verwachting 
 
Op 13 maart 2018 heeft de inspectie plaats gevonden bij onze locaties SNO+ aan de Frans 
Halslaan 4 te Woudenberg en de locatie van SNO Indoor aan de Bosrand 15 te Woudenberg. 
Tijdens deze inspectie zijn de V.O.G.’s van de medewerkers en de stagiaires nog op de “oude” 
manier geïnspecteerd en is de papieren versie van de V.O.G.’s gecontroleerd en goed bevonden. 
Over deze inspectie hebben we voor beide locaties een complimentenbrief ontvangen (kenmerk 
2018/28137/APG/KC/jd en kenmerk 2018/28134/APG/KC/jd) 
 
Naar aanleiding van het inspectie bezoek is er op 15 maart 2018 een bericht gestuurd naar alle 
studenten die bij een locatie van SNO Woudenberg stage lopen met daarin de mededeling dat het 
niet mogelijk is om de stage te vervolgen voordat er een koppeling is gemaakt met het 
personenregister kinderopvang. Hierna bleek dat het voor de studenten niet mogelijk was om de 
koppeling te maken met de huidige V.O.G.’s die ze in september 2017 voor hun studie hebben 
aangevraagd en ook ontvangen. Deze V.O.G.’s waren ouder dan 2 maanden tijdens het koppelen 
en dus niet bruikbaar. Alle studenten zouden dus nogmaals een nieuwe VOG aan moeten vragen 
om de stage te kunnen vervolgen. Deze stage is in de maand april nog ongeveer 8 weken in totaal 
voor de meeste studenten. 
 
Op 29 mei 2018 is onze andere locatie SNO Sport aan de John F. Kennedylaan 116 te Woudenberg 
geïnspecteerd. Hier kwam naar voren dat er een aantal studenten nog niet gekoppeld waren in het 
personenregister kinderopvang. 
 
Op 1 Juni 2018 heeft er een gesprek plaats gevonden met een inspecteur van de GGD regio 
Utrecht op 1 van onze locaties van SNO Leusden. Tijdens dit gesprek werd het probleem met de 
V.O.G.’s van studenten en het koppelen in het personenregister kinderopvang aangekaart en 
gevraagd hoe hier mee om te gaan aangezien het om nog slechts een aantal weken stage ging. 
Tijdens dit gesprek is er door de inspecteur aangegeven dat het voor dit schooljaar nog geen 
probleem zou zijn en dat er veelal nog op de “oude” manier naar de V.O.G.’s gekeken zou gaan 
worden en dat met ingang van het nieuwe schooljaar de studenten wel eerst gekoppeld dienen te 
worden voor ze met de stage mogen starten. 
 
Naar aanleiding van bovengenoemd gesprek is er op 4 juni 2018 een bericht gestuurd naar de 
stagiaires van SNO Woudenberg, dat ze, indien ze nog opdrachten moeten afmaken op de BSO 
locatie, hun stage toch mogen vervolgen op basis van hun huidige V.O.G.’s . 
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Op 25 juni 2018 heeft er een (her) inspectie plaatsgevonden op de locaties van SNO Sport en 
SNO+. Hier waren studenten aanwezig die dus nog niet gekoppeld waren in het personenregister 
kinderopvang, hiervoor hebben wij een bevelschrift ontvangen per mail. (kenmerk 2018/28795) 
Uiteraard hebben we ons aan de inhoud van het bevelschrift gehouden en studenten per direct 
naar huis gestuurd. 
 
We kunnen ons niet vinden in de inhoud van dit bevelschrift en met name het daarop volgende 
inspectierapport. Op 13 maart is een stagiair nog op de oude manier geïnspecteerd en goed 
bevonden terwijl dezelfde student op 29 mei op een andere locatie stage liep en deze VOG ineens 
niet meer goed werd bevonden. Er is een student met een VOG van 14 januari 2018. Door het niet 
optimaal werken van het personenregister in de eerste 2 weken van maart, bleek deze VOG ook 
niet meer te volstaan op 16 maart omdat de twee maanden al verstreken waren. Deze student 
zou dus opnieuw een VOG moeten aanvragen Daarnaast wordt er door een andere inspecteur 
verteld dat het voor dit schooljaar nog niet zo’n probleem is en het belang met name bij de 
medewerkers ligt welke voor 1 juli gekoppeld dienen te zijn. 
 
De onduidelijkheid over de continue screening en de moeizame opstart fase van het 
personenregister met daarbij nog de uitspraak van de inspecteur bij onze vestiging in Leusden 
doet ons verzoeken om dit bevelschrift en het daarbij behorende inspectierapport nietig te 
verklaren. 
 
Mijn bezwaren licht ik graag mondeling toe in een hoorzitting. Om het verhoor goed te kunnen 
voorbereiden ontvang ik graag zo spoedig mogelijk alle documenten die betrekking hebben op het 
besluit en dit bezwaarschrift. 
 
Ik verzoek u om de ontvangst van dit bezwaarschrift te bevestigen en wacht uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
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