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Het Zandkasteel te Katwijk 

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 
Op verzoek van de gemeente Katwijk heeft op 10 april 2018 een nader onderzoek plaatsgevonden 
bij kinderdagverblijf Het Zandkasteel. Dit nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding 
van de geconstateerde tekortkomingen tijdens de inspectie op 6 februari 2018 met betrekking tot 
het volgende domein: 
  
Domein Personeel en groepen 
Item Verklaring omtrent het gedrag 
 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze 

persoon zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een 
kindercentrum zijn overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk 
iedere twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent 
het gedrag. Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in 
die periode van maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele 
verklaring omtrent het gedrag. 

Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport. 
 
Per 1 maart 2018 is nieuwe wetgeving in gegaan met betrekking tot verklaringen omtrent het 
gedrag en het Personenregister Kinderopvang. Deze eerder getoetste voorwaarde is per 1 maart 
2018 niet meer als zodanig opgenomen in deze nieuwe wetgeving. De houder heeft gekozen voor 
een oplossing van de eerder geconstateerde situatie, waardoor de tekortkoming niet meer aan de 
orde is. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Het Zandkasteel te Katwijk 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens de reguliere inspectie op 6 februari 2018 bleek dat de verklaring omtrent het gedrag van 
een stagiaire ouder was dan twee jaar. Deze verklaring omtrent het gedrag voldeed daarmee niet 
aan de voorwaarden. 
  
Houder heeft een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangevraagd. Deze nieuwe verklaring 
omtrent het gedrag voldoet aan de getoetste voorwaarden. De stagiaire is met haar verklaring 
omtrent het gedrag ook ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Hierin is zij gekoppeld 
aan KOK Kinderopvang. Hiermee is de tekortkoming opgelost. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Personenregister Kinderopvang 
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Het Zandkasteel te Katwijk 

 

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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
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Het Zandkasteel te Katwijk 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Zandkasteel 
Website : http://www.kokkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000025515926 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KOK Kinderopvang (Stichting) 
Adres houder : De Krom 101 
Postcode en plaats : 2221KK Katwijk 
Website : www.kokkinderopvang.nl 
KvK nummer : 41167702 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Vos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Katwijk 
Adres : Postbus 589 
Postcode en plaats : 2220AN KATWIJK ZH 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-05-2018 
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