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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. 

In verband met een aanvraag voor een wijziging van de houder, stelt de GGD in opdracht van de 

gemeente Echt-Susteren een onderzoek in, om te kunnen vaststellen of de nieuwe houder aan de 

gestelde eisen uit de Wet kinderopvang voldoet. 

 

Beschouwing 

Dit onderzoek voor registratie vindt in opdracht van de gemeente Echt-Susteren plaats. 

 

Het betreft een houderwijziging van Pit Groeihuis (een combi-groep kdv en bso) van een VOF naar 

een eenmanszaak. 

 

Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op: 

- Het tijdig doorgeven van de wijziging van de houder; 

- Een geldig VOG-Natuurlijke Personen en registratie en koppeling Personenregister Kinderopvang 

(PRK); 

- Het hebben van een pedagogisch beleidsplan; 

- Het hebben van een beleid veiligheid en gezondheid. 

 

Bevindingen: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van het VOG en het PRK, het 

pedagogisch beleid en het beleid veiligheid en gezondheid. 

 

De houder voldoet niet aan de voorwaarde ten aanzien van het onverwijld mededeling doen van 

een wijziging aan de gemeente. 

 

Voor meer informatie kunnen de toelichtingen gelezen worden bij de betreffende voorwaarden 

verderop in dit rapport. 

 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.   

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

De houder kan opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang maar de gemeente zal 

dienen te overwegen of handhaving noodzakelijk is ten aanzien van het niet tijdig doorgeven van 

de wijziging. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze onverwijld door te geven. Hieronder 

staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, gelezen 

en/of besproken is. 

Wijzigingen 

De houderwijziging betreft de wijziging van een V.O.F. naar een eenmanszaak. Deze wijziging heeft 

de houder doorgevoerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 01-12-2020, zoals dit ook te 

zien is in het uittreksel Handelsregister. Ook op het wijzigingsformulier ten aanzien van het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geeft de houder aan dat de beoogde ingangsdatum 01-12-

2020 is. Het wijzigingsformulier (LRK) is op 15-07-2021 ondertekend en verstuurd naar de 

gemeente Echt-Susteren. 

 

Hierdoor voldoet de houder niet aan de voorwaarde dat van een wijziging onverwijld mededeling 

aan het college wordt gedaan, nadat deze wijziging de houder bekend is geworden. 

 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de volgende voorwaarde(n):  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Aansluiting geschillencommissie 

 Uitreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (uitdraai 13-07-2021) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Pit Groeihuis (kdv en bso) hanteert een pedagogisch beleidskader, waarin het binnen de 

organisatie geldende beleid verwoord is. 

 

Of er ook gehandeld wordt naar het beleid is bij dit onderzoek niet beoordeeld. Dit zal beoordeeld 

worden bij het eerstvolgend regulier onderzoek. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein zijn items ten aanzien van het Personenregister Kinderopvang en verklaringen 

omtrent gedrag (VOG's) beoordeeld. 

 

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 

De houder is in het bezit van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijk Persoon. De 

verificatie in het Landelijk Register Kinderopvang is in orde. De houder is ook geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK). Na de houderwijziging in het LRK dient de houder zich ook 

te koppelen in het PRK. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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 

De houder heeft een algemeen beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te 

vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Of er conform dit beleid wordt gehandeld is  bij 

dit onderzoek niet beoordeeld. Dit zal bij het eerstvolgend regulier onderzoek worden beoordeeld. 

 

Conclusie: 

Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie januari 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Pit Groeihuis 

Website : http://www.pitgroeihuis.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030777046 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Pit Groeihuis 

Adres houder : Notarisstraat 1A 

Postcode en plaats : 6114 HX Susteren 

KvK nummer : 61696587 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Echt-Susteren 

Adres : Postbus 450 

Postcode en plaats : 6100 AL ECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 12-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 13-08-2021 

Zienswijze houder : 24-08-2021 

Vaststelling inspectierapport : 01-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-09-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze Pit Groeihuis 

 

Ik heb inderdaad aangegeven bij de Kamer van Koophandel dat de wijziging is ingegaan per 01-

12-2020. Maar pas in februari 2021 heb ik de handtekeningen gekregen van mijn voormalig 

zakenpartners om dit alles te kunnen regelen bij de Kamer van Koophandel. 

 

Doordat ik bij de VOF een van de houders was bij Pit Groeihuis en ik nu, ook als houder, Pit 

Groeihuis voortzet, dacht ik dat het een formaliteit was om het Kamer van Koophandel nummer te 

wijzigen. Aangezien het voor mij op het wijzigingsformulier niet duidelijk was wat ik moest doen, 

heb ik daarvoor contact opgenomen met Marlies Wulms van de gemeente Echt-Susteren. Zij heeft 

me na contact met de GGD gezegd dat ik toch een hele nieuwe aanvraag moest doen voor 

exploitatie van kinderdagverblijf en BSO Pit Groeihuis. 

 

Het klopt dat ik te laat de gemeente op de hoogte heb gebracht van de wijziging. Bij een volgende 

wijziging zal ik derhalve de gemeente gelijk informeren. 
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