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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 

Beschouwing 
Kindcentrum Poemelke is gevestigd op het Freshpark te Venlo met een kinderdagverblijf (kdv) en 
een buitenschoolse opvang (bso). 

Poemelke bestaat uit 2 groepen van maximaal 16 kinderen per groep en is momenteel 
geregistreerd voor 32 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

De huidige inspectie betreft een onderzoek voor registratie/incidenteel onderzoek omdat er een 
houderwijziging heeft plaatsgevonden inzake de rechtsvorm. 

 
Alle overige zaken betreffende het beleid, de visie en de praktijk zijn ongewijzigd. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen dit onderzoek. 

 

Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

 

Dit geldt zowel voor het kdv als voor de bso. 
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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 beoordeeld: 

 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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

criteria. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De GGD Limburg-Noord ontvangt op 23-10-2019 via de gemeente Venlo een wijzigingsverzoek van 

de houder van Kindcentrum Poemelke. Het betreft een wijziging van houder; de rechtsvorm gaat 
veranderen van een V.O.F. naar een eenmanszaak. 

De houder wil de wijziging per 01-01-2020 in laten gaan.  

 
Aangezien er een ander Kamer van Koophandel nummer is, doordat de rechtsvorm veranderd is, 

dient de VOG (verklaring omtrent gedrag) verificatie te worden gecontroleerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK). 

 

Het blijkt, door onderzoek, dat de VOG verificatie van de nieuwe houder (natuurlijk persoon) in 
orde is en dat deze houder ook staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). 

 
De houder dient er nog zorg voor te dragen dat onderstaande personen nog worden gekoppeld in 

het LRK: 
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. 

 

Bovenstaand geldt voor zowel het Kindcentrum Poemelke kinderdagverblijf als ook voor de 
buitenschoolse opvang. 

 
Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde binnen dit domein. 
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Gebruikte bronnen 

 Personen Register Kinderopvang 

 Wijzigingsfomulieren 
 Site Kamer van Koophandel 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 Verklaring omtrent gedrag 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum Poemelke 
Website : http://www.kdvpoemelke.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021190623 
Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : kdv Poemelke 
Adres houder : Venrayseweg 138C 

Postcode en plaats : 5928RH Venlo 
Website : www.kdvpoemelke.nl 

KvK nummer : 51104407 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Venlo 

Adres : Postbus 3434 

Postcode en plaats : 5902RK VENLO 
 

Planning 
Datum inspectie : 28-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 30-10-2019 

Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 

 
 

 

 


