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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Naar aanleiding van een wijzigingsverzoek, heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek 
uitgevoerd. 

 
 

Beschouwing 
Algemeen 
Pure Kids heeft een kinderdagverblijf (KDV) op de locatie aan de Reest 2 in Assen. In het pand is 
ook een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Icare maakt voor een deel gebruik van het pand. 
Er zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van het pand. 
 
De kinderdagverblijfgroep is één groep van nul tot vierjarigen. De groep heeft een eigen 

groepsruimte die passend, op de leeftijd is ingericht. Er zijn aangrenzende slaapkamers aanwezig. 

 
Inspectiegeschiedenis 
Op 29 augustus 2017 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Hierna is toestemming 
gegeven voor registratie in het LRKP. 
Op 21 november 2017 heeft een onderzoek na aanvangsdatum registratie plaatsgevonden. Hierbij 

is de praktijk niet beoordeeld omdat er geen kinderdagverblijfkinderen aanwezig waren. 
Op 5 april 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn 
overtredingen gevonden op domeinen pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en 
gezondheid en ouderrecht. 
Op 30 augustus 2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is 
geconstateerd dat de overtredingen op domein personeel en groepen nog niet was opgelost. 
Op 30 oktober 2018 heeft een tweede nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is 

geconstateerd dat de overtredingen zijn opgelost. 
 
Bevindingen recente inspectie 
Tijdens het nader onderzoek van 30 oktober 2018 is gebleken dat de houder veranderd is van 
rechtspersoon. Hiervoor is een nieuwe VOG aangevraagd. De houder heeft een wijzigingsformulier 

ingevuld en opgestuurd naar de gemeente. 
 

De nieuwe VOG voldoet aan de voorwaarden om de wijziging door te kunnen voeren in het LRK. 
 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
 
Inleiding 

Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving  gelden onder meer eisen met betrekking 
tot doorgeven van wijzigingen in de opvang en het inrichten van de administratie. Tijdens dit 
onderzoek is gecontroleerd of de houder onverwijld wijzigingen heeft doorgegeven aan de 
gemeente, om het actualiseren van het landelijk register mogelijk te maken. 
 
  

 

Wijzigingen 
Tijdens het nader onderzoek, van 30 oktober 2018, is gebleken dat de houder een ander Kamer 
van Koophandelnummer heeft gekregen in het kader van het veranderen van rechtspersoon. Pure-
Kids is veranderd van een eenmanszaak naar een VOF. 
 
De houder heeft de gemeente middels het wijzigingsformulier hierover geïnformeerd. 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Aanvraag Exploitatie (wijzigingsformulier) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
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Personeel en groepen 
 
 
Inleiding 
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving  gelden onder meer eisen voor 
verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie. 
 

Binnen dit domein is gekeken of de houder beschikt over een juiste VOG rechtspersoon. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Naar aanleiding van het nader onderzoek van 30 oktober 2018 heeft de houder een nieuwe VOG 
aangevraagd in verband met de wijziging van eenmanszaak naar een VOF. 

De houder heeft de nieuwe VOG ontvangen, de VOG dateert van 5 december 2018. De juiste 
personen staan vermeld op de VOG. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang (VOG rechtspersoon) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Pure-Kids 

Website : http://www.pure-kids.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Femke Babette Doevendans 

KvK nummer : 01177573 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Buigholt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 
Adres : Postbus 30018 
Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 15-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 16-01-2019 
Zienswijze houder : 22-01-2019 

Vaststelling inspectierapport : 23-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


