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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat het beleid niet op orde is. 

 

Voorschool de Schoof is een niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal en is onderdeel van Stichting 

Buitenschoolse Kind voorzieningen PCPO Midden-Brabant. De voorschool biedt opvang aan 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

 

De peutergroep heeft de beschikking over een groepsruimte met speeloppervlak van 56 m². 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

26-03-2015: aangekondigd onderzoek voor registratie, op verzoek van de gemeente is dit 

onderzoek voor registratie uitgebreid tot een onderzoek op alle voorwaarden, er werd niet voldaan 

aan domein Personeel en groepen, domein Veiligheid en gezondheid en domein Ouderrecht. 

08-07-2015: aangekondigd onderzoek na registratie, houder voldoet aan wettelijke eisen 

Op 26 mei 2016 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek tekortkomingen geconstateerd. 

Op verzoek van de gemeente Geertruidenberg heeft er op 4 oktober 2016 een nader onderzoek 

plaatsgevonden, gericht op de domeinen "veiligheid en gezondheid" en "ouderrecht". 

Er is aan de beoordeelde eisen voldaan. 

2017; Er is aan de beoordeelde eisen voldaan. 

2018; Er is aan de beoordeelde eisen voldaan. 

2019: Incidenteel onderzoek, er is aan de beoordeelde wettelijke eisen voldaan. 

2019: Jaarlijks onderzoek, er is aan de beoordeelde wettelijke eisen voldaan. 

2020: Er heeft vanwege Covid-19 geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het jaarlijks onderzoek is gebleken dat de houder niet voldoet aan alle beoordeelde 

wettelijke eisen. Er zijn overtredingen geconstateerd op Domein 1: Registratie, wijzingen, 

administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

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

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is 

Wijzigingen 

De toezichthouder is 24 november 2021 op de locatie en constateert daar naar aanleiding van een 

gesprek met een leerkracht en een telefonisch gesprek met de directeur van de basisschool, tevens 

houder van het kindcentrum dat er sinds 1 januari 2021 geen opvang meer plaats vindt op de 

locatie. In het landelijk register kinderopvang staat de locatie vermeld als geregistreerd. 

 

De toezichthouder verzoekt de houder de locatie uit te schrijven in het landelijk register 

kinderopvang 

 

De houder voldoet niet aan de beoordeelde wettelijke eisen 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 

• Interview houder 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Schoof 

Website : http://www.pcbschoof.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO 

Midden-Brabant 

Adres houder : Cosunpark 21 

Postcode en plaats : 4814 ND Breda 

KvK nummer : 64058999 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J.  Boeijen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Geertruidenberg 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 4940 GA RAAMSDONKSVEER 
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Planning 

Datum inspectie : 24-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 25-11-2021 

Zienswijze houder : 23-12-2021 

Vaststelling inspectierapport : 10-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 31-01-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

 

 
 Betreft: Klacht en zienswijze ten aanzien conceptrapport Voorschool De Schoof  
Datum: 23-12-2021  
Geachte inspectie, Team Toezicht, Dhr. J. Boeijen  
Werd ik daar onaangenaam verrast door een conceptrapportage van onze beëindigde 
Voorschool naar aanleiding van een bezoek op 24-11-2021.  
Er is ten tijde van het bezoek duidelijk aangegeven dat de Voorschool sinds 01-01-2021 niet 
meer werd geëxploiteerd en alle wijzigingen zijn doorgestuurd naar de instanties die deze 
gegevens dienen te verwerken.  
December 2020 zijn onze wijzigingsformulieren naar de gemeente verzonden met het 
verzoek de wijzigingen onverwijld door te voeren. Hetgeen overduidelijk niet heeft 
plaatsgevonden.  
Uw instantie gaat zonder enige ruggenspraak over tot het schrijven van een negatief 
conceptrapport en dat vind ik een kwalijke zaak. U schrijft dat we niet voldoen aan de 
wettelijke eisen, terwijl we in de jaren dat we werkten alleen lovende inspectieverslagen 
hebben ontvangen en u neemt de mensen die u bevroeg niet serieus!  
Mijns inziens is dit bureaucratie ten voeten uit is, brengt rigiditeit aan het daglicht van zo’n 
inspectie en mag u mijn verhaal lezen als klacht aan uw adres, daar er maar voetstoots 
vanuit wordt gegaan dat de houder in overtreding is. U mag dit toevoegen als mijn 
zienswijze, maar verwacht van u een excuserende rectificatie. U kun natuurlijk aangeven dat 
het mijn verantwoordelijkheid is als houder, maar uw flexibiliteit om te checken waaraan 
het zou kunnen liggen. Verder is het uw inspecterende  
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verantwoordelijkheid de mensen die u hebt gesproken op hun woord te geloven of dat te 
checken.  
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik in afwachting van uw 
reactie.  
 
Met vriendelijke groet,  
P.W. Honcoop  
Clusterdirecteur Stg. PCPO Midden-Brabant  
Onderwijscluster Wegwijzer-Schoof-Menorah-Voorscholen BKV 

 

 

 

 


