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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. 
 
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 
en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. 

De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en 
verantwoorde kinderopvang. 
  
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Voerendaal en heeft zich 
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van 25-09-2018 zijn 
geconstateerd. 
  

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 
 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij buitenschoolse opvang De 
Zonnestraal te Ubachsberg. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste 
bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 
Buitenschoolse opvang De Zonnestraal is een kleinschalige, huiselijke opvang. De buitenschoolse 
opvang is gehuisvest op de begane grond van het woonhuis van de houder. De opvang wordt 
geboden in twee aan elkaar verbonden ruimtes. Er is onder andere een huishoek, een speelhuisje, 
bouwmaterialen, knutselmateriaal en een bank met televisie. De buitenspeelruimte is geheel 
omheind. Er is kunstgras en buitenspeelgoed beschikbaar. 
 

De houder is tevens de enige beroepskracht.   
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 10 
kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 
 

Inspectiegeschiedenis  
 

Soort 
onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 
onderzoek 

25-09-
2018  

Tekortkoming ten aanzien van : 
- koppelen van op de locatie woonachtige personen boven 18 

jaar in het Personenregister Kinderopvang; 
- aanwezigheid van een volwassene met een geldig certificaat 
kinder-EHBO. 

Jaarlijks 
onderzoek  

20-04-
2017  

Geen tekortkomingen 

Jaarlijks 
onderzoek 

19-05-
2016 

Geen tekortkomingen 

Jaarlijks 
onderzoek 

19-03-
2015 

Geen tekortkomingen 

 
 

Huidige onderzoek 
Op maandag 14-01-2019 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij 
buitenschoolse opvang De Zonnestraal. Er is een telefonisch gesprek geweest met de 
houder. Daarnaast is het personenregister kinderopvang geraadpleegd. 
 

 
Bevindingen van het huidige onderzoek 
Uit dit nader onderzoek blijkt dat de houder de enige op de locatie werkzame beroepskracht is. 
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De houder zorgt ervoor dat de houder en de overige twee personen van 18 jaar of ouder, die op 
het adres van de opvang wonen, in het personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en zijn 

gekoppeld aan de organisatie. 
 
De houder heeft een geldig diploma kinder-EHBO. Hiermee is altijd een volwassene met een geldig 

diploma kinder-EHBO aanwezig. 
 
 
Conclusie: 
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 
Kinderopvang. 
 

Een eerder gegeven advies tot handhaven op de gecontroleerde voorwaarden komt hiermee te 
vervallen. 
 
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. 
 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
 Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.  

 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Uit het onderzoek blijkt dat op deze locatie de houder en twee andere personen wonen van 18 jaar 
of ouder. Alle op de locatie woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en zijn door de houder gekoppeld aan de organisatie. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 
personenregister kinderopvang. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder) 
 Personen Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 
  
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.  
 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig met een geldig kinder-
EHBO-diploma. Momenteel is de houder als enige beroepskracht binnen de buitenschoolse opvang 

werkzaam. Zij heeft een geldig certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 EHBO certificaat 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO "De Zonnestraal" 

Vestigingsnummer KvK : 000029269865 
Aantal kindplaatsen : 10 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Jolanda Elisabeth Francisca Roek 
KvK nummer : 60035900 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 
Adres : Postbus 33 
Postcode en plaats : 6400AA Heerlen 
Telefoonnummer : 088-8805000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. Oude Alink 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Voerendaal 
Adres : Postbus 23000 
Postcode en plaats : 6367ZG VOERENDAAL 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-01-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-01-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-01-2019 

 
 
 
 
 
 

 

 


