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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 aangekondigd onderzoek voor registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden
binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat hij onderzoekt of de kwaliteit van de
opvang goed genoeg zal zijn.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder nog niet alle kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang, het betreft hier een wijziging van rechtsvorm. Bij het onderzoek na registratie
beoordeelt hij ook de praktijk.
Waarom toezicht?
De overheid stelt kw aliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden
gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde o pvang.
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. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die
kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs o nderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken
op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het
toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat.
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.

Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit
kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis e n de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken kindercentrum
Op 29-07-2020 heeft de gemeente Montfoort een verzoek tot wijziging van houder ontvangen.
Kinderdagverblijf 'De IJsselhoeve' is voornemens om van rechtsvorm te wijzigen van eenmanszaak
naar een B.V.
Kinderdagverblijf ‘De IJsselhoeve’ is thans een particulier dagverblijf, gesitueerd in een verbouwde
boerderij. Er wordt per dag aan maximaal veertig kinderen gelijktijdig opvang geboden. De locatie
bestaat uit drie stamgroepen, waaronder een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep.
De omheinde buitenspeelruimte grenst direct aan het pand.
De gemeente heeft de GGD gevraagd een verkort onderzoek voor registratie uit te voeren.
Bevindingen op hoofdlijnen
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Het onderzoek voor registratie heeft op documentenniveau plaatsgevonden.De kwaliteitseisen met
betrekking tot het tijdig doorgeven van de wijziging, de VOG verificatie en de klachtenregeling zijn
binnen onderstaande domeinen onderzocht:

'Registratie’;

‘Personeel en groepen’;

‘Ouderrecht’.
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek en mailwisseling met de
houder.
De conceptrapportage is iets aangepast naar aanleiding van een mail van de houder waarin is
aangegeven dat bij de kenmerken stond vermeld dat de locatie nog niet is gestart. Dit is echter wel
het geval daar het een wijziging van rechtvorm betreft.
Conclusie
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de GGD dat de exploitatie redelijkerwijs kan
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Er zal dit jaar
nog een uitgebreider jaarlijks onderzoek plaatsvinden waarbij de GGD onderzoekt of de praktijk
conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang is.
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.

Adv ies aan College v an B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
Bevindingen
Houder heeft op 20-07-2020 de gemeente laten weten van rechtsvorm te wijzigen per 01-07-2020.
Het gaat hiermee om een wijziging van houder. Uit de toegestuurde documenten blijkt dat de
houder van de locatie het wijzigingsverzoek tijding heeft ingediend.
Conclusie
De houder van de locatie heeft onverwijld mededeling gedaan van de wijziging van houder aan het
college. Dit voldoet aan de gestelde eisen uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen


Aanvraag Exploitatie (via de mail ontvangen d.d. 29-07-2020)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bevindingen
De toezichthouder heeft via het Personenregister Kinderopvang gecontroleerd of de houder, de
bestuursleden en het personeel staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Voor
deze personen geldt dat zij op de juiste wijze staan ingeschreven.Zodra de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang wordt geregistreerd is het aan de houder het personeel aan de organisatie
te koppelen. Dit is reeds gebeurd; iedereen is gekoppeld aan Kinderdagverblijf de IJsselhoeve BV.
Conclusie
De houder, de bestuursleden en het personeel staan ingeschreven in het Personenregister
Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen




Personenregister Kinderopvang
Verificatiecheck Landelijk Register Kinderopvang
Uitreksel KvK
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Ouderrecht
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Klachten en geschillen
Bevindingen
Interne klachtenregeling
De houder heeft een interne regeling voor de behandeling van klachten die schriftelijk is vastgelegd
en voldoet aan de beschreven eisen. De houder brengt de interne klachtenregeling door middel van
informatie in het pedagogisch beleidsplan op de website en via het ouderportaal onder de a andacht
van ouders.
De geschillencommissie
De locatie is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van:



geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of bij de houder
werkzame personen jegens ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
Wettelijk adviesrecht.

De GGD houdt geen toezicht over de uitvoering van het adviesrecht in de praktijk voor
oudercommissies. Bij een geschil over ten aanzien van het adviesrecht kan de oudercommissie een
beroep doen op de Geschillencommissie.
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen ten aanzien van ‘klachten en geschillen’ uit de Wet
kinderopvang.
Gebruikte bronnen



Website
Pedagogisch beleidsplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
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 kinderopva ng, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister 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 e en 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 )
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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Ouderrecht
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens e en ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang)
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
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- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bre ngt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV De IJsselhoeve

Website

: http://www.de-ijsselhoeve.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000010477977

Aantal kindplaatsen

: 40

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderdagverblijf De IJsselhoeve B.V.

Adres houder

: IJsselveld 21

Postcode en plaats

: 3417 XH Montfoort

KvK nummer

: 78456738

Aansluiting geschillencommissie

: Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD regio Utrecht

Adres

: Postbus 51

Postcode en plaats

: 3700 AB ZEIST

Telefoonnummer

: 030-6086086

Onderzoek uitgevoerd door

: W. Bouwmeester

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Montfoort

Adres

: Postbus 41

Postcode en plaats

: 3417 ZG MONTFOORT

Planning
Datum inspectie

: 10-08-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 21-08-2020

Zienswijze houder

: 26-08-2020

Vaststelling inspectierapport

: 28-08-2020
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 31-08-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-08-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 31-08-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Houder is het eens met de opgestelde rapportage.
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