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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. 
De toezichthouder van de GGD heeft beoordeeld of de uitbreiding kindplaatsen redelijkerwijs zal 
plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang. 

 
 

Beschouwing 
De gemeente Assen heeft in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de aanvraag opgenomen 
voor uitbreiding kindplaatsen van KC Pittelo, KDV van CKC Drenthe. 
  
Uit de bij de aanvraag ingediende documenten en bij het inspectiebezoek op 26-03-2018 blijkt 
voldoende, dat redelijkerwijs aan de wettelijke kwaliteitseisen voldaan zal gaan worden. 
  

Uit het onderzoek blijkt, dat de houder naar verwachting verantwoorde opvang zal gaan aanbieden 

die zal bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde 
omgeving. 
  
De toezichthouder adviseert de gemeente de locatie met 48 kindplaatsen te wijzigen in het LRK. 
  

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
 
Inleiding 

Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de registratie, wijzigingen en administratie. Tijdens 
dit onderzoek is gecontroleerd of de houder tijdig een wijziging heeft ingediend ten aanzien van de 
wijziging kindplaatsen. 
  
 
Wijzigingen 
De houder heeft een aanvraag tot wijziging kindplaatsen ingediend. 

Het aantal kindplaatsen gaat van 32 naar 48. 
Hierdoor ontstaan er 3 stamgroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot de leeftijd dat zij naar het 
basisonderwijs gaan. 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. N. van Rooij) 
 LRKP 
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Personeel en groepen 

 
 

Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden voorwaarden voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor 
personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie. Daarnaast gelden eisen voor de opvang in 
groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet wordt op een groep kinderen. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De houder beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Kinderen worden opgevangen in de eigen stamgroep.  
Op de locatie komen na de uitbreiding drie stamgroepen.  

Twee peutergroepen voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en 1 groep voor kinderen van  

0-4 jaar.  Allen met een maximum van 16 kindplaatsen per stamgroep. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. N. van Rooij) 
 Observaties 

 Verklaringen omtrent het gedrag (houder) 
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Accommodatie 

 
 

Inleiding 
Onder de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting. 
Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de veiligheid, toegankelijkheid en inrichting van 
de ruimten. 
  

 
Eisen aan ruimtes 
De locatie zal gebruik gaan maken van een extra groepsruimte; 
De binnenruimte voor deze extra groep is in totaal 75m2. 
 
De houder heeft een aanvraag gedaan voor uitbreiding kindplaatsen in het Landelijk register van 
16 kindplaatsen. Dit is akkoord. 

Deze ruimte is altijd beschikbaar en passend ingericht. 

 
Er is een afzonderlijke slaapruimte, afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
Er kunnen zes bedjes geplaats worden. 
 
De locatie zal gebruik gaan maken van een buitenruimte die grenst aan het kindercentrum. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen met betrekking tot de binnen- en buitenspeelruimte. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Mw. N. van Rooij) 

 Observaties 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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 kinderopvang, 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 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 

dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 

onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum Pittelo 

Website : http://www.ckcdrenthe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038131900 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting CKC Drenthe Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 167 
Postcode en plaats : 9400AD Assen 
KvK nummer : 64509907 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Plantenga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 
Adres : Postbus 30018 

Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 26-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 28-03-2018 
Zienswijze houder : 28-03-2018 
Vaststelling inspectierapport : 28-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij onderschrijven graag de bevindingen van de inspecteur. CKC Drenthe Kinderopvang zal de 
opvang van de kinderen op deze locatie op professionele en plezierige wijze organiseren. 
  

  
Met een hartelijke groet, 
Natascha van Rooij, Beleidsmedewerker Kinderopvang CKC Drenthe 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


