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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. 
De toezichthouder van de GGD heeft beoordeeld of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden 
binnen de eisen van de Wet kinderopvang. 
Omdat de locatie nog niet in exploitatie is, konden niet alle kwaliteitseisen worden beoordeeld. 

  
De oordelen zijn gebaseerd op: 
- het gesprek op de locatie. 
- observatie op de locatie. 
 

 
Beschouwing 
De gemeente Assen heeft in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de aanvraag opgenomen 

voor registratie van KC Pittelo, BSO 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. 
  
Nog niet alle kwaliteitseisen konden onderzocht worden, omdat de exploitatie nog niet is 
aangevangen. Bij het onderzoek na registratie zullen de desbetreffende voorwaarden (nader) 
beoordeeld worden. 
  

De toezichthouder adviseert de gemeente de locatie met 40 kindplaatsen te registreren in het LRK. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
 
Inleiding: 

Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de registratie. 
  
 
Registratie 
De houder heeft een aanvraag ingediend voor het registreren van de locatie. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. N. van Rooij) 
 LRKP 
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Pedagogisch klimaat 

 
 

Inleiding; 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de 
relatie van het beleidsplan met de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan dient o.a. de 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven te staan. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 

Onderzocht is of het pedagogisch beleid ten minste een concrete beschrijving bevat van de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
  
 
Pedagogisch beleid 
Pedagogisch werkplan is aanwezig, deze wordt op inhoud getoetst tijdens het onderzoek na 
registratie. 

 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. N. van Rooij) 
 Pedagogisch werkplan 
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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. 
  
Binnen dit domein wordt beoordeeld of de houder beschikt over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag (VOG). 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
VOG van de houder is ontvangen en voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

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

 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang gelden wettelijke eisen voor de borging van de veiligheid en 
gezondheid van kinderen en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens de inspectie is gekeken of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft gemaakt, 
waarin de risico's van de opvanglocatie inzichtelijk worden gemaakt. Het beleid is aanwezig en zal 
in de praktijk worden getoetst tijdens het onderzoek na registratie. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. N. van Rooij) 

 Observaties 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid, maart 2018 
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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 de volgende groepsruimtes; 
De groepsruimte op de eerste verdieping is geschikt voor  maximaal 30 kindplaatsen is 
minimaal 110m2. 
De groepsruimtes beneden zijn de peutergroepen, deze zijn in de middag en vakanties vrij voor 
opvang van de BSO kinderen. 

De binnenruimte is groot genoeg voor de opvang van in totaal 40 kinderen. 

Deze ruimtes zijn altijd beschikbaar en passend ingericht. 
  
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: 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit 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 eenieder 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 kinderopvang 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum Pittelo 

Website : http://www.ckcdrenthe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038131900 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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  

 
 
 
 

 
 

 
 

 


