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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. 

Dit onderzoek voor registratie is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek tot houderwijziging. 

Kinderopvang De Dassenburcht was een V.O.F. en zal verder gaan als B.V. Het nieuwe Kamer van 

Koophandel nummer wordt 82856540. 

Door deze houderwijziging zijn er geen veranderingen met betrekking tot de opvanglocatie, het 

beleid of de aansturing. Tijdens dit onderzoek zijn, in overleg met de gemeente, alleen de VOG 

rechtspersoon en het item wijzigingen beoordeeld. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf (KDV) De Dassenburcht De Krim locatie 't Kruimeltje, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over KDV/BSO de Dassenburcht de Krim locatie 't Kruimeltje' 

KDV/BSO de Dassenburcht de Krim locatie 't Kruimeltje', is onderdeel van kinderopvang "De 

Dassenburcht". Deze opvangorganisatie heeft tevens locaties in Gramsbergen, Ane en Hardenberg. 

Het KDV is gevestigd in de voormalige peuterspeelzaal 'Kruimeltje' aan de Planetenstraat. De 

opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is hier gestart in augustus 2015. 

Het kinderdagverblijf heeft één samengestelde combigroep; de basisschoolkinderen van de 

buitenschoolse opvang (BSO) en de KDV kinderen worden in één groepsruimte opgevangen.  

Er wordt dus opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. In het Landelijk 

Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd met 8 kindplaatsen KDV en 8 kindplaatsen 

BSO. 

In de praktijk kan de verhouding tussen het aantal KDV kinderen het aantal BSO kinderen 

verschillen. Er worden maximaal 16 kinderen opgevangen. 

Bevindingen op Hoofdlijnen 

Vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de betreffende houderwijziging. 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen

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

ouderparticipatieopvang 

Wijzigingen 

De houder heeft deze wijziging mede gedeeld aan het college zodra de wijziging bekend werd. Het 

gaat om een houderwijziging van V.O.F naar B.V. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein Registratie, wijzigingen, administratie is conform de Wet 

kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Middels de VOG verificatie in het personenregister is geconstateerd dat de voorgenomen houder in 

het bezit is van een geldige VOG rechtspersoon. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister 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) 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV/BSO de "Dassenburcht" de Krim locatie "'t 

Kruimeltje" 

Vestigingsnummer KvK : 000002245507

Aantal kindplaatsen : 8

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 : Kinderdagverblijf De Dassenburcht V.O.F.

Adres houder : De Steeghe 9

Postcode en plaats : 7784 CG Ane

Website : http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/

KvK nummer : 08174781

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : M. Korenromp

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hardenberg

Adres : Postbus 500

Postcode en plaats : 7770 BA HARDENBERG
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Planning 

Datum inspectie : 15-07-2021

Opstellen concept inspectierapport : 16-07-2021

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 19-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-07-2021

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-07-2021

Openbaar maken inspectierapport : 03-08-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 


