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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.

Beschouwing
Op 4-12-2019 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek uitgevoerd bij
Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten.
Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 21-10-2019 heeft de toezichthouder een overtreding
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere inspectie-items.
Het betreft een overtreding onder het domein:
•
Personeel en groepen (inschrijving en koppeling in het personenregister).
Voortgang
Op verzoek van de gemeente Apeldoorn is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan de
bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.
Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat
voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze.
De handhaving acties van de gemeente hebben geleid tot het gewenste resultaat. De overtreding is
niet langer aanwezig.
Een toelichting is te lezen in het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 04-12-2019
Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten te Apeldoorn

Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21-10-2019 is op de onderstaande voorwaarde onder het
domein; Personeel en groepen Item 3.1 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister
kinderopvang, de volgende tekortkomingen geconstateerd:
•

•
•

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 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.

Stagiaire
Uit het raadplegen van het personenregister blijkt dat de op 21-10-2019 aanwezige stagiaire niet
staat ingeschreven in het personenregister en daarbij niet is gekoppeld aan de houder.
Met de houder zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:
•
De houder vraagt z.s.m. een nieuwe VOG aan voor de stagiaire;
•
De stagiaire wordt niet ingezet totdat ze is ingeschreven in het personenregister en is
gekoppeld aan de houder.
Nader onderzoek
Op 4-12-2019 is een nader onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek is het personenregister
kinderopvang geraadpleegd. Hieruit blijkt dat de stagiaire op 4-11-2019 is ingeschreven en is
gekoppeld aan de houder.
De tekortkomingen die tijdens het jaarlijks onderzoek van 21-10-2019 zijn geconstateerd zijn niet
langer aanwezig.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact met de houder)
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 met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten
http://www.kdvpommetje.vpweb.nl
000023210958
22
Nee

: mevr. L.V.B. van der Werf
: 08220946
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. S. Eising

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

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

:
:
:
:
:
:

04-12-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
04-12-2019
05-12-2019
05-12-2019

: 10-12-2019
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