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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 

Algemene kenmerken 

De Blokkendoos (KDV) is een zelfstandige ongesubsidieerde peuterspeelzaal en is gevestigd op de 

Jupiterstraat te Krommenie. Het pand waarin De Blokkendoos zich bevindt, wordt ook gebruikt 

door andere organisaties, zoals het Altra College. De peuterspeelzaal bestaat sinds 1994, waarvan 

10 jaar op de huidige locatie. De Blokkendoos heeft een eigen ingang en beschikt over een eigen, 

passend ingericht lokaal. Voor het buitenspelen wordt gebruikt gemaakt van een aangrenzend, 

omheind speelplein. 

 

 

Op 2 december 2020 heeft GGD Zaanstreek/Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een 

nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een 

geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie van 17 juni 2020. De houder heeft van de  

gemeente Zaanstad een handhavingsbrief d.d. 8 september 2020, vooraankondiging last onder 

dwangsom, ontvangen met daarin het verzoek de overtreding te beëindigen en beëindigd te  

houden. 

 

Bevindingen 

Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat er geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

Zie voor inhoudelijke motivatie verderop in dit rapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Rapport van 17 juni 2020 

De pedagogisch coach van de locatie heeft ten tijde van het inspectiebezoek op 17 juni 2020 een 

geldige VOG en staat geregistreerd in het PRK. Zij is echter niet voor aanvang van haar 

werkzaamheden op 28 april 2020 gekoppeld aan de houder. 

 

Huidig rapport 

De houder heeft op 2 december 2020 een overzicht gestuurd van personen die werkzaam zijn bij 

en voor de locatie. Volgens deze lijst zijn er geen nieuwe medewerkers in dienst bij de houder. De 

overige beroepskrachten, vrijwiligers en de pedagogisch coach z ijn geregistreerd in het PRK en 

gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verklaring omtrent gedrag en 

personenregister kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Blokkendoos 

Website : http://www.pszdeblokkendoos.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012496634 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : M. Mooij-Jongejans en B. Verver-Blij 

Adres houder : Jupiterstraat 143a 

Postcode en plaats : 1562 WP Krommenie 

KvK nummer : 34358747 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Kunze 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zaanstad 

Adres : Postbus 2000 

Postcode en plaats : 1500 GA Zaandam 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-12-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 03-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 24-12-2020 
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