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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw (een deel van) de eisen die tijdens het 

vorige onderzoek niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Dit nader onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeente Vught en heeft zich gericht op de 

overtredingen uit het jaarlijkse onderzoek d.d. 30-06-2020. Omdat de gegunde hersteltermijn van 

de gemeente is verstreken vindt nu dit onderzoek plaats.  

 

Niet alle onderdelen kunnen in dit onderzoek al getoetst worden: vanwege de lockdown door de 

corona-pandemie vindt er alleen noodopvang plaats en geen reguliere opvang. Om deze reden kan 

de uitvoering van het beleid in de praktijk nog niet beoordeeld worden. Ook de beroepskracht-

kindratio (in plaats van locatiebreed, per basisgroep plannen) kan om dezelfde reden nog niet 

uitgevoerd worden. Deze onderdelen zullen tijdens een nog te plannen nader onderzoek alsnog 

getoetst gaan worden.  

 

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek getoetst: 

• inschrijving en koppeling personen in het register kinderopvang; 

• inhoud beleid veiligheid & gezondheid. 

 

Nader onderzoek d.d. 23 februari 2021  

Voor dit onderzoek zijn diverse documenten beoordeeld die door de manager verstuurd zijn naar 

de toezichthouder.  

 

Bevindingen  

In dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de in dit onderzoek getoetste eisen; die 

overtredingen zijn daarmee hersteld. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste eisen in dit onderzoek; hiermee zijn de overtredingen 

beëindigd. 

In een volgend nader onderzoek zullen de twee nog openstaande overtredingen getoetst worden, 

dit zal plaatsvinden nadat de bso weer regulier geopend is.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

• elke beroepskracht moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het jaarlijks onderzoek van 2020 zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

Tijdens de inspectie blijkt dat één beroepskracht niet is geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK) en door de houder niet gekoppeld is aan de organisatie.  

Daarnaast zijn vier beroepskrachten, die in dienst zijn van de houder, wel geregistreerd in PRK, 

maar door de houder niet gekoppeld aan de organisatie.  

 

Bevindingen nader onderzoek  

In dit onderzoek blijkt dat alle beroepskrachten en de stagiaire zijn ingeschreven in het personen 

register kinderopvang en zijn gekoppeld aan het kdv. Daarnaast blijkt dat stagiaire en de nieuw in 

dienst getreden beroepskracht pas na inschrijving en koppeling in het PRK zijn gestart met de 

(stage)werkzaamheden. 

 

Conclusie  

De overtredingen zijn hersteld, er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Arbeidsovereenkomst(en) 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Personeelsrooster (week 8 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

• de houder dient zorg te dragen dat het beleid is opgesteld in samenwerking met de 

beroepskrachten en dit te beschrijven.  

• Daarnaast dient het plan cyclisch te worden gehouden en duidelijk te zijn waar het actuele 

plan en evaluaties inzichtelijk zijn gemaakt voor ouders, beroepskrachten en andere relevante 

personen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In het jaarlijks onderzoek zijn de volgende overtredingen aangemerkt: 

• Niet beschreven is hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid veiligheid- en gezondheid 

wordt gevormd, wordt geïmplementeerd binnen het kindcentrum, hoe dit beleid vervolgens 

wordt geëvalueerd en hoe het tenslotte wordt geactualiseerd;  

• Niet beschreven is waar beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 

vrijwilligers het actuele beleid veiligheid- en gezondheid en de evaluaties kunnen vinden. 

 

Bevindingen nader onderzoek  

Cyclisch geheel (vormen, implementeren, evalueren en actueel houden)  

Het volgende is beschreven in het beleidsplan veiligheid & gezondheid: 

Rob Sterke is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Het is 

belangrijk dat de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding en stagiaires zich betrokken 

voelen en het beleid uitdragen. Daarom heeft het beleidsplan een vast punt in de agenda van elk 

teamoverleg. Dit om continu scherp te blijven op het beleid. Na elke teamvergadering en 

groepsoverleg worden er een notulen gemaakt waarin de evaluaties zijn opgenomen. Zo kunnen 

we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in 

de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct 

controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt of aangepast. Ook wordt het 

veiligheids- en gezondheidsplan en evaluaties regelmatig besproken met de oudercommissie. De 

inbreng en visie van ouders worden meegenomen in het continue proces om de kwaliteit te 

verbeteren. 

 

Hieruit blijkt dat de eerdere overtreding is hersteld en er wordt voldaan aan de gestelde eis: Het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder 

van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met 

de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 

actualiseren. 

 

Inzichtelijkheid van het beleid  

Het volgende is beschreven in het beleidsplan veiligheid & gezondheid: 

Door het actuele veiligheid-en gezondheidsplan op de website te plaatsen, is het altijd inzichtelijk 

voor beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. Evaluaties 

zijn voor alle eerdergenoemde betrokkenen op te vragen op kantoor waar deze bewaard worden. 

Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens de intake. Indien evaluaties daar aanleiding 

toe geven worden beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding stagiairs, vrijwilligers en ouders 

hierover geïnformeerd doormiddel van een nieuwsbrief (blz. 5 van het beleid) .  

 

Hieruit blijkt dat er eerdere overtreding is hersteld en wordt voldaan aan de gestelde eis: het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder 
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van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de 

evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 

Conclusie  

De houder voldoet tijdens dit nader onderzoek aan de getoetste voorwaarden; de overtredingen 

zijn hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Protocol(len) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (14-11-2020) 

• Notulen teamoverleg 
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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 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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Website : http://www.kinderopvangonderdepannen.net 

Vestigingsnummer KvK : 000007573138 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Adres houder : Van Sasse van Ysseltstr 2 

Postcode en plaats : 5262 HV Vught 

KvK nummer : 54942934 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  I Kanters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-03-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-03-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2021 

 

 

 

 

 

 


