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Kinderdagverblijf 't Vliegertje te Schagen 

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. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op o.a. het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang. Jaarlijks worden verplicht 
alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang, 
door een toezichthouder van de GGD, op aanwijzen van de gemeente waarin de 
kinderopvanginstelling zich bevindt. 
  
Indien blijkt dat niet geheel aan de gestelde eisen is voldaan, zal de toezichthouder het college van 
de betreffende gemeente via het inspectierapport adviseren te handhaven conform het 
handhavingsbeleid. De gemeente stelt hierna een schrijven naar de houder op.  
Hoe deze is opgesteld is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. 
De gemeente geeft vervolgens de toezichthouder van de GGD opdracht om een (onaangekondigd) 
nader onderzoek uit te voeren. Een nader onderzoek richt zich op de overtredingen die zijn 
geconstateerd tijdens het vorige onderzoek. Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd 
onderdeel een terugblik op de vorige constateringen en een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het huidige nader onderzoek. Op de laatste pagina’s van het rapport staat een 
overzicht van de getoetste inspectie-items. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) 't Vliegertje is onderdeel van Stichting Kinderopvang Regio Schagen 
(SKRS) en is samen met buitenschoolse opvang BSO Waldervaart gevestigd op één adres.  
Het KDV is sinds 2008 in exploitatie. 
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 Tijdens de jaarlijkse inspecties van 2014, 2015, 2016 en 2017 werd aan alle getoetste 

voorwaarden voldaan. 
 Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2018 zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de 

domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. 
  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
Aanleiding onderzoek 
Op 8 augustus 2018 heeft de GGD Hollands Noorden van gemeente Schagen opdracht gekregen tot 
het uitvoeren van een nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het 
jaarlijks onderzoek van 2 juli 2018. 
Het onderzoek diende te worden uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat 
genoemd in "Aanwijzing KDV 't Vliegertje 8-8-2018" die de gemeente heeft gestuurd naar de 
houder. De registratie in het LRK omtrent het aanbieden van VVE dient alleen te worden benoemd 
bij de conclusie.  
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De inspectie 
Dit nader onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 10-9-2018. De toezichthouder heeft 
nodige documenten ingezien en het PRK en LRK geraadpleegd. De bevindingen zijn met de 
locatiemanager geëvalueerd. 
  
Conclusie 
De voorziening staat tot op heden geregistreerd als een voorziening die VVE aanbiedt. 
  
De tekortkomingen zijn opgeheven. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderdagverblijf 't Vliegertje te Schagen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de bevoegdheid van de houder en diens personeel, 
alsmede eisen rondom groepsgrootte, de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding. 
  
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 
  
 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. 

 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 

  
Kopie inspectierapport 2 juli 2018: 
  
 Ten tijde van het inspectiebezoek is de inschrijving en koppeling in het PRK niet in orde. 

Tijdens de conceptfase is de inschrijving en koppeling gereed gemaakt. 
 De groepshulp is vanaf 7 juni 2018 structureel aanwezig op beide groepen van het KDV. 

Daartoe dient de groepshulp in het bezit te zijn van een geldige VOG en moet de inschrijving 
en koppeling met de houder in orde zijn. Zij had haar werkzaamheden niet aan mogen vangen 
voordat bovenstaande in orde is gemaakt. 

  
Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 
het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
De bevindingen van dit nader onderzoek staan hieronder beschreven. 
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang, worden sinds 1 maart 2013 door de overheid continu 
gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue screening. Sinds 
1 maart 2018 is hiertoe het Personenregister kinderopvang (PRK) in werking getreden. In dit PRK 
dient iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, ook tijdelijke medewerkers, te worden 
ingeschreven en gekoppeld aan een houder. 
  
Op 11 juli 2018 is de verklaring omtrent het gedrag van de groepshulp goedgekeurd en heeft de 
houder de koppeling met de houder gereed gemaakt. De groepshulp heeft de werkzaamheden na 
de koppeling voortgezet. 
  
De tekortkomingen zijn verholpen, aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang (geraadpleegd op 10-9-2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van 
kinderen; - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - 
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken.  
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene. 

  
Kopie inspectierapport 2 juli 2018:  
Het beleid veiligheid en gezondheid omvat geen concrete beschrijving van de risico’s die de opvang 
van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt. Tevens is er geen plan van 
aanpak aanwezig waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke 
termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
  
Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 
het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
De bevindingen van dit nader onderzoek staan hieronder beschreven. 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid aangepast. Er is een plan van aanpak 
aanwezig omtrent de voornaamste risico's per locatie. Hierin is concreet aangegeven binnen welke 
termijn de maatregelen worden genomen. 
  
Ook is er in het plan van aanpak terug te zien dat het beleid wederom wordt besproken tijdens 
teamvergaderingen, met de beroepskrachten op locatie KDV 't Vliegertje, zodat zij inhoudelijk 
beter op de hoogte zijn van de maatregelen en de risico's op locatie.   
  
Tevens is er een beschrijving aanwezig van de risico's per locatie en de afspraken die daarbij 
horen. 
  
De tekortkomingen zijn verholpen, aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (005) 
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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 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. 
(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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf 't Vliegertje 
Website : http://www.skrs.nl 
Aantal kindplaatsen : 28 
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 : Stichting Kinderopvang Regio Schagen 
Adres houder : Lauriestraat 42 
Postcode en plaats : 1741 CK Schagen 
Website : www.skrs.nl 
KvK nummer : 41240290 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw K. Bos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Schagen 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 1740 AA SCHAGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 14-09-2018 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht

