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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. He t betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 

Op 8 oktober 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Zandvoort een 
onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij de peuteropvang van kdv Hannie Schaft in 

Zandvoort. 

  
Tijdens dit onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 

  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over 

kinderdagverblijf Hannie Schaft volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 
  

Feiten over kinderdagverblijf Hannie Schaft  
Kinderdagverblijf Hannie Schaft is gehuisvest in gebouw 'de Blauwe Tram' en biedt opvang aan 

kinderen van 2-4 jaar. De locatie is geregistreerd met 16 kindplaatsen. 
  

Inspectiegeschiedenis jaarlijks onderzoek 14 februari 2018 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek is gebleken dat niet werd voldaan aan de volgende getoetste items 
en voorwaarden uit de Wet kinderopvang; 

   er is geen oudercommissie ingesteld.  
   de stagiaire was niet in het bezit van een geldig VOG 

 

Belangrijkste bevindingen  
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat op KDV Hannie Schaft aan de getoetste voorwaarden wordt 

voldaan. 
  

Zie voor en nadere toelichting in het inspectierapport. 
  

  

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, derde lid, wordt de houder bij een nader 
onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel 

openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. 

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

 

Personeel en groepen 
 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

Tijdens de inspectie op 14 februari 2018 bleek een stagiaire niet in het bezit te zijn van een geldig 
VOG.  

 

Op 8 oktober is er een nader onderzoek uitgevoerd. Op dat moment waren er geen stagiaires op de 
opvang locatie aanwezig. De houdster kon aantonen welke procedures toekomstige stagiaires 

moeten volgen; eerst het koppelen van hun VOG aan de locatie via het Personenregister 
kinderopvang. Pas na deze koppeling zal de stagiaire op  het kinderdagverblijf mogen starten.  

Conclusie: overtreding is opgeheven.  

 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Ouderrecht 
 

  
 

Oudercommissie 

 
Ten tijde van de inspectie op 14 februari 2018 is gebleken dat er geen oudercommissie was 

ingesteld.  
 

Tijdens het naderonderzoek op 8 oktober 2018 is er een oudercommissie bestaande uit 4 leden. 

Het oudercommissie reglement is opgesteld.  
Conclusie: overtreding is opgeheven 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Reglement oudercommissie 
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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 me t e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 

vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 
kindcentrum worden opgevangen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 
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De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 

ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Hannie Schaft 
Website : http://www.peuterspeelzaalhannieschaft.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000014938669 

Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het O nderwijs. De Inspectie van het O nderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op bas is  van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het O nderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (A rtikel 1 .63 lid 6  Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Patricia Leuven-Bijl 
KvK nummer : 34169970 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  E van Hemert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zandvoort 
Adres : Postbus 2 

Postcode en plaats : 2040AA ZANDVOORT 

 
Planning 

Datum inspectie : 08-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-11-2018 

 
 

 
 

 
 

 

 


