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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.
Op 19-12-2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Op basis van de
bevindingen uit dit onderzoek heeft op 08-04-2019 een nader onderzoek plaatsgevonden. Daarbij
zijn de volgende kwaliteitseisen onderzocht:

 Verklaring omtrent gedrag

Op 08-04-2019 heeft tevens een jaarlijks onderzoek en een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Daarvan is een separaat rapport opgesteld.

Beschouwing
Er is een nader onderzoek uitgevoerd bij BSO Aquamarijn. Tijdens de jaarlijkse inspectie op 19
december 2018 was een leerkracht, die structureel aanwezig was tijdens de opvang van de BSO
kinderen op groep de Firestones om werkzaamheden uit te voeren, niet gekoppeld aan de houder
in het PRK en niet in het bezit van een geldige VOG met betrekking tot de Wet Kinderopvang.

De toezichthouder heeft tijdens de inspectie geconstateerd dat de betreffende leerkracht nog niet
gekoppeld was. De toezichthouder heeft hierover overleg gehad met de gemeente. Dit staat
beschreven in het rapport.

De conclusie na het beoordelen van de later opgestuurde bewijsstukken is dat er nu voldaan wordt
aan de opnieuw getoetste item.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

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 08-04-2019 heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd.

De houder heeft de leerkracht niet gekoppeld in het PRK en deze is ook niet in het bezit van een
geldige VOG met betrekking tot de Wet Kinderopvang. De uitleg die de houder heeft gegeven
omtrent bovenstaande betreft een samenloop van omstandigheden.

Er is een wisseling geweest van leidinggevenden eind van het jaar. De leidinggevende die deze
taak op zich zou nemen is kort daarna met zwangerschapsverlof gegaan waardoor dit item volgens
de houder niet voldoende is opgepakt. De betreffende leerkracht was tijdens de inspectie ook voor
het laatst op deze groep werkzaam.

De houder heeft aangegeven dat er wel een andere leerkracht op deze groep is ingezet. Deze
leerkracht is volgens de houder ook structureel werkzaam in het lokaal tijdens de opvang van de
BSO kinderen van groep Firestones.

Omdat deze leerkracht nog niet is gekoppeld heeft de toezichthouder overleg gehad met de
gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de houder in verband met de meivakantie de tijd
krijgt om de leerkracht te koppelen in het PRK aan de houder en zorgt voor een geldige verklaring
omtrent gedrag. De houder zal een bewijs dat alles is geregeld toesturen naar de toezichthouder.
Pas daarna zal de toezichthouder kunnen beoordelen of voldaan wordt aan deze getoetste item.

Op 6 mei 2019 heeft de houder kunnen aantonen dat de leerkracht in het bezit is van een geldige
VOG met betrekking tot de Wet Kinderopvang en gekoppeld is aan de houder.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:

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 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)
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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 van een kindercentrum kan
de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een
door de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs
mag vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon
van 12 jaar of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou
voldoen aan de eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een
verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen:
 Personen Register Kinderopvang
 Overzicht structureel aanwezige personen (leerkracht)
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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 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 van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : BSO Aquamarijn
Website : http://www.kleurrijk.nl
Vestigingsnummer KvK : 000035208058
Aantal kindplaatsen : 66

Gegevens houder
Naam houder : CKO KleurRijk B.V.
Adres houder : Mr E.N. van Kleffensstraat 6
Postcode en plaats : 6842CV Arnhem
Website : www.christelijkekinderopvang.nl
KvK nummer : 50442090
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Carolien Boschma

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Zwolle
Adres : Postbus 10007
Postcode en plaats : 8000GA ZWOLLE

Planning
Datum inspectie : 08-04-2019
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 09-05-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-05-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-05-2019

Openbaar maken inspectierapport : 23-05-2019


