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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. 
 

Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Leiden heeft op 8 oktober 2019 een nader onderzoek plaatsgevonden 
bij kinderdagverblijf Kleine Urt. Dit nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de 
geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie op 25 maart 2019 met betrekking tot het 
volgende domein: 
 
Domein Personeel en groepen 
Item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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; 
 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. 

 
Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 
 
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 

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 25 maart 2019 is geconstateerd dat er iedere maandag, gedurende de 
openingstijden, een coach op de locatie aanwezig was, welke op het moment van de inspectie niet 
ingeschreven was in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en niet gekoppeld was met de 
houder. Binnen het herstelaanbod heeft deze persoon zich ingeschreven in het PRK en gekoppeld 
met de houder, dit is echter gebeurd nadat de persoon met haar werkzaamheden gestart is. 
 
Voor het nader onderzoek heeft de toezichthouder bij de houder de gegevens opgevraagd van 
eventueel nieuwe personen op deze locatie sinds 27 september 2019. Volgens opgaaf van houder 
hebben er, in de periode van 27 september tot en met 8 oktober 2019, twee uitzendkrachten 
gewerkt op deze locatie. Beide uitzendkrachten zijn ingeschreven in het PRK en gekoppeld met de 
houder voordat zij gewerkt hebben op de locatie. 
 
Houder heeft aangegeven hoe een herhaling van deze overtreding in de toekomst zal worden 
voorkomen. Houder heeft de afspraken omtrent de aaname van nieuw personeel en het inschrijven 
in het PRK vastgelegd in een procedure "Afspraken VOG en Personenregister". Bij aanname van 
nieuwe medewerkers is er een checklist die door het hoofdkantoor dient te worden afgetekend. Op 
deze checklist staat onder andere de koppeling in het Personenregister Kinderopvang genoemd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Teamleider) 
 Personen Register Kinderopvang 
 HR checklist in dient nieuwe medewerker; 
 Afspraken Personenregister Kinderopvang. 
 
 
 



 

5 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 08-10-2019 

Kleine Urt te Leiden 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 



 

6 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 08-10-2019 

Kleine Urt te Leiden 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kleine Urt 
Website : http://www.splopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000003160211 
Aantal kindplaatsen : 14 
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 Peuterspeelzalen Leiden e.o. 
Adres houder : Rooseveltstraat 12 
Postcode en plaats : 2321BM Leiden 
Website : www.splopvang.nl 
KvK nummer : 28099826 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. van Duin 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leiden 
Adres : Postbus 9100 
Postcode en plaats : 2300PC Leiden 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-11-2019 
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