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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelde de toezichthouder opnieuw de voorwaarden die tijdens het vorige 

onderzoek niet voldeden. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteit uitgevoerd: 

• Het raadplegen van het Personenregister kinderopvang. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder een toelichting op de beoordeelde onderwerpen. In de 

inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens dit onderzoek heeft 

beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

Speel- Ontwikkel- Leerplein (SOL) Villa Ambacht IJdenhove maakt deel uit van SOL Ambacht. SOL 

Ambacht biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

SOL Ambacht kent vier Speel- Ontwikkel- Leerpleinen, waaronder SOL Villa Ambacht. Elk SOL-plein 

heeft een directeur en meerdere SOL-managers. 

SOL Villa Ambacht heeft 2 locaties, namelijk aan de IJdenhove en de Jan Wissenslaan. Op de 

locatie IJdenhove zijn dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Op de locatie Jan 

Wissenslaan is een BSO gevestigd. 

 

SOL Villa Ambacht heeft 3 SOL-managers. Namelijk een SOL-manager unit A, een SOL-manager 

Unit B en C en een SOL-manager unit D en E. De SOL-managers zijn verantwoordelijk voor het 

opstellen van het voor het locatie specifieke beleid en de aansturing van de locatie. 

 

BSO SOL Villa Ambacht IJdenhove is sinds 1 januari 2010 opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 30 kindplaatsen. De BSO bestaat uit 1 basisgroep 

voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 6 jaar.   

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op deze locatie heeft 

geen jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

Op 19 november 2020 heeft de toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd. De 

toezichthouder doet het incidentele onderzoek omdat de houder een wijzigingsverzoek heeft 

ingediend. De houder wilde het aantal geregistreerde kindplaatsen ophogen van 20 naar 30 
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kindplaatsen. De toezichthouder adviseerde de gemeente om het aantal geregistreerde 

kindplaatsen te wijzigen naar 30 kindplaatsen. 

 

Op 19 oktober 2021 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder 

voldeed na herstelaanbod aan de beoordeelde voorwaarden. De toezichthouder heeft de houder 

op 1 voorwaarde herstelaanbod gedaan. Het herstelaanbod richtte zich op de volgende 

onderwerpen: 

• De beschrijving van de regels over handhygiëne in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Op 12 september 2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De 

toezichthouder constateerde tekortkomingen op 6 voorwaarden. De toezichthouder heeft op 4 van 

deze voorwaarden herstelaanbod gedaan. De houder voldeed na herstelaanbod aan deze 

voorwaarden. Het herstelaanbod richtte zich op de volgende onderwerpen: 

• Een concrete beschrijving in het pedagogisch beleidsplan van de werkwijze, maximale omvang 

en leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

• Een concrete beschrijving in het pedagogisch beleidsplan van de 3 uursregeling. 

• Een concrete beschrijving in het pedagogisch beleidsplan van de aard en de organisatie van 

activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

• De inhoud van het interne klachtenreglement. 

 

De toezichthouder heeft op 2 van de voorwaarden met een tekortkoming geen herstelaanbod 

gedaan. Het ging om de volgende tekortkomingen: 

• Een structureel aanwezige stond niet ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. 

• De structureel aanwezige kon zonder inschrijving niet worden gekoppeld in het 

Personenregister kinderopvang. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De beroepskrachten en andere VOG-plichtigen staan ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang. Zij zijn door de houder gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

 

 

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 het volgende onderwerp: 

• Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister kinderopvang. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de verklaringen omtrent het gedrag en 

het Personenregister kinderopvang. Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

  

Alle beroepskrachten die de houder heeft ingezet in de periode 24 oktober tot en met 11 november 

2022 staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld 

aan de kinderopvangorganisatie. 

 

De SOL manager heeft een overzicht gestuurd van personen op deze locatie die in het bezit 

moeten zijn van een VOG. De toezichthouder ziet dat deze personen ingeschreven zijn in het 

Personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Personenregister kinderopvang 

• Personeelsrooster (Week 43, 44 en 45) 
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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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 



 

 

7 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 16-11-2022 

SOL Villa Ambacht IJdenhove te Hendrik-Ido-Ambacht 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SOL Villa Ambacht IJdenhove 

Vestigingsnummer KvK : 000022818278 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht 

Adres houder : Postbus 243 

Postcode en plaats : 3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht 

Website : www.kinderopvangambacht.nl 

KvK nummer : 41120692 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. de  Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hendrik-Ido-Ambacht 

Adres : Postbus 34 

Postcode en plaats : 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-11-2022 



 

 

8 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 16-11-2022 

SOL Villa Ambacht IJdenhove te Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2022 

 

 

 

 

 

 


