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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. 

 

De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de wet- 

en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ 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 Heerlen en heeft zich uitsluitend 

gericht op de tekortkomingen, die tijdens het onderzoek van d.d. 27-07-2022 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 Best 4 

Kids - Binnenstad. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. 

Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie  

Kinderdagverblijf Best 4 Kids - Binnenstad is onderdeel van Best 4 Kids B.V. Deze locatie is 

gevestigd in de binnenstad van Heerlen. In dit gebouw is tevens de gelijknamige buitenschoolse 

opvang gevestigd. 

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 38 

kindplaatsen.  

 

Inspectiegeschiedenis  

Soort 

onderzoek 

Datum Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

27-07-

2022 

Tekortkoming bij het domein “Personeel en groepen” (verklaring 

omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang)  

Advies tot handhaven. 

Jaarlijks 

onderzoek 

21-06-

2021 

Geen tekortkomingen. 

Jaarlijks 

onderzoek 

12-02-

2019 

Herstelaanbod bij de domeinen “Pedagogisch klimaat” en 

"Personeel en groepen".  

Dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. 

Geen tekortkomingen. 

Onderzoek na 

registratie 

20-03-

2018 

Geen tekortkomingen.   

 

 

Huidige onderzoek 

Op d.d. 06-10-2022 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf Best 4 Kids - Binnenstad. Het onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op de 
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tekortkomingen met betrekking tot het domein personeel en groepen (Verklaring omtrent het 

gedrag en personenregister kinderopvang) die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 27-07-2022 zijn 

geconstateerd. 

 

Er heeft een documentenonderzoek plaatsgevonden.  

 

Bevindingen van het huidige onderzoek  

De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden medewerkers in het personenregister 

kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie.  

   

De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hiermee opgeheven. 

 

Conclusie:   

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De stagiaire beschikt over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag, is ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en is gekoppeld aan de organisatie.  

  

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en 

personenregister kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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 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) 

 

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 : Best 4 Kids - Binnenstad 

Website : http://www.best4kids-binnenstad.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038497166 

Aantal kindplaatsen : 38 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Best4Kids BV 

Adres houder : Douvenrader Allee 1c 

Postcode en plaats : 6411 RZ Heerlen 

Website : www.kdv-robbedoes.nl 

KvK nummer : 41072101 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zuid Limburg 

Adres : Postbus 33 

Postcode en plaats : 6400 AA Heerlen 

Telefoonnummer : 088-8805000 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Lossie 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heerlen 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 6400 AA HEERLEN 
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Planning 

Datum inspectie : 06-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-10-2022 

 

 

 

 

 

 


