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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. 
  
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. 

 
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. 
  
Onderzoeksgeschiedenis 
  
 10-10-2016: Onderzoek voor registratie. Advies opnemen in het landelijk register 

kinderopvang. 
 26-01-2017: Onderzoek na registratie. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen. 
 13-03-2018: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed na een herstelaanbod binnen het 

'pedagogisch beleid' aan de onderzochte kwaliteitseisen. 
 25-06-2018: Incidenteel onderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren dat niet werd voldaan 

aan het item 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. Tijdens dit 
onderzoek is een schriftelijk bevel opgelegd. 
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Voortgang en inspectie 
Tijdens dit nader onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht. 
Wettelijke vereisten waaraan de houder bij het vorige bezoek niet voldeed zijn opnieuw bekeken. 
Naar aanleidingen van de overtredingen binnen het voorgaande onderzoek (25 juni 2018) heeft in 
opdracht van de gemeente Woudeberg op 11 oktober 2018 een nader onderzoek plaats gevonden 
op het item 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen het domein 'Personeel en groepen' 
onderzocht. 
Uit het nader onderzoek komt naar voren dat buitenschoolse opvang 'SNO+' op dit moment 
voldoet aan de Wet kinderopvang. 
  
De volgende overtredingen zijn opgeheven: 
  
 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.  

 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. 

 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. 

  
  
Conclusie 
De houder voldoet aan alle eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit nader onderzoek zijn 
onderzocht. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten en stagiaires die staan ingeschreven in het Personen 
Register Kinderopvang (PRK) ten behoeve van de continue screening, vaste groepen en een vast 
dagritme zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De houder dient daarnaast zorg te dragen voor 
de juiste verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen per 
leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 
  
Onder het kopje ‘Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang’ staan de 
bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Bevindingen 
  
Bevindingen vorige (incidentele) onderzoek 
In het voorgaande onderzoek (25 juni 2018) is een tekortkomingen geconstateerd binnen het item 
'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. 
   
 
Bevindingen huidig (nader) onderzoek 
Tijdens het nader onderzoek op 11 oktober 2018 blijkt dat er wordt voldaan aan het item 
'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. Alle aanwezige medewerkers en 
stagiaires die tijdens het nader onderzoek op locatie aanwezig zijn, beschikken over een geldige 
verklaring omtrent het gedrag die in het personenregister kinderopvang gekoppeld is aan de 
houder. 
   
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van de getoetste 
voorwaarden binnen het item 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Oosterhout) 
 Interview 
 Observaties (11 oktober 2018) 
 Personen Register 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 : 11-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2018 
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