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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ 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 Sittard-Geleen en heeft zich 
uitsluitend gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van 19-10-2017 zijn 
geconstateerd. 
 

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

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij kinderdagverblijf Handj in 
Handj. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  

Kinderdagverblijf Handj in Handj is, samen met de gelijknamige buitenschoolse opvang per 1-9-
2016 gestart in een voorheen leegstaand klaslokaal van de basisschool in Grevenbicht. Het 
kinderdagverblijf heeft hier behalve de groepsruimte ook beschikking over een gymzaal en eigen 
aangrenzende buitenspeelruimte. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat deze locatie geregistreerd met 
maximaal 12 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in 

één verticale stamgroep. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Bij het jaarlijks onderzoek van 19-10-2017 is een tekortkoming geconstateerd op een onderdeel 
van het volgende domein 

 
 Personeel en groepen 

 
Bevindingen huidige onderzoek: 
Tijdens het huidige nader onderzoek is de tekortkoming opnieuw beoordeeld. De toezichthouder 
heeft kunnen vaststellen dat de houder de tekortkoming heeft opgepakt en daarmee voldoen de 
getoetste voorwaarden aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hiermee 
komt het eerder gegeven advies tot handhaven 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 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 

 
Bij het jaarlijks onderzoek op, 19-10-2017, is geconstateerd dat één VOG niet voldoet. De 
verklaring omtrent het gedrag was gescreend op de verkeerde functieaspecten. 
  
De houder heeft een nieuwe verklaring omtrent het gedrag voor betreffende medewerker 
aangevraagd en is afgegeven d.d. 06-12-2017. 
  

Conclusie: 
Deze verklaring omtrent het gedrag voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Afgiftedatum: 06-12-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Handj in Handj 

Website : http://www.handjinhandj.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Handj in Handj 

Adres houder : Sint Catharinaplantsoen 2 
Postcode en plaats : 6127BC Grevenbicht 
KvK nummer : 66047293 
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. Vonken 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sittard-Geleen 
Adres : Postbus 18 
Postcode en plaats : 6130AA SITTARD 

 
Planning 
Datum inspectie : 19-12-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


