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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 

Pinky maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Kinderspeelzaal Den Haag. 

De locatie biedt voorschoolse educatie (VE) Pinky is een kindercentrum met momenteel 2 groepen 

en biedt opvang aan maximaal 16 kinderen per aanwezige groep in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar. 

Pinky bevindt zich op de begane grond in De Rosa Basisschool in de multiculturele Haagse wijk, 

vlak bij het Zuiderpark. 

Peutercentrum Pinky werkt nauw samen met deze basisschool. Elke woensdag vindt er Samenspel 

plaats. 

  

Deze locatie is geopend sinds 21 augustus 2012.   

  

Per 1 januari 2023 is een bestuurlijke wijziging doorgevoerd.  

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

Uit het onderzoek van de toezichthouder is gebleken dat het kindercentrum aan alle onderzochte 

kwaliteitseisen, zoals gesteld in de Wet kinderopvang, voldoet. 

  

De wijziging van met betrekking tot de rechtspersoon van de houder heeft geen gevolgen voor het 

registratienummer van de houder in het LRK. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, medewerking en naleving, maatregelen A-ziekten 

en ouderparticipatieopvang 

 

Registratie 

Inleiding 

Een kindercentrum mag niet in exploitatie worden genomen voordat een onderzoek door de GGD 

heeft plaatsgevonden. 

Uit dit onderzoek moet blijken dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de wettelijke eisen. Vervolgens moet de houder wachten op het besluit van 

de gemeente of de locatie geregistreerd zal worden. 

   

Beoordeling door toezichthouder 

Het kindercentrum staat momenteel geregistreerd onder KvK nummer 61449083 Stichting 

Kinderspeelzaal Den Haag.  

De houder heeft op 16 januari 2023 een wijziging ingediend bij de gemeente Den Haag in verband 

met een houderwijziging naar Stichting Kinderspeelzaal, KvK nummer 41145140.  

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseis. 

Wijzigingen 

Inleiding 

Wijzigingen betreffende de registratie die zich in de toekomst voordoen dient de houder per 

ommegaande aan de gemeente door te geven. 

  

Beoordeling door toezichthouder 

De houder heeft met ingang van 1 januari 2023 de houderwijziging bij de KvK doorgevoerd. 

Op 16 januari 2023 heeft de gemeente Den Haag deze wijziging ontvangen.  

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eis. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Bewijs van inschrijving opvangvoorziening handelsregister KvK 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Inleiding 

Iedereen die werkt of structureel aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet 

zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige 

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). 

Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand 

strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang. De houder van 

het kindercentrum moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven 

en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie alvorens zij kunnen starten met hun 

werkzaamheden/aanwezig mogen zijn op het kindercentrum. 

   

Beoordeling door toezichthouder 

De toezichthouder heeft de inschrijving van de nieuwe houder in het PRK beoordeeld.  

Tijdens het eerst volgend jaarlijkse inspectieonderzoek zullen de inschrijvingen en koppelingen in 

het PRK van de medewerkers worden beoordeeld.  

  

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, medewerking en naleving, maatregelen A-ziekten 

en ouderparticipatieopvang 

 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

daarvoor gestelde regels. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Pinky 

Website : http://www.kinderspeelzaal.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032570767 

Aantal kindplaatsen : 48 

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 : stichting Kinderspeelzaal Den Haag 

Adres houder : Postbus 649 

Postcode en plaats : 2600 AP DELFT 

Website : http://www.kinderspeelzaal.nl 

KvK nummer : 61449083 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 

Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. Schrama 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
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Planning 

Datum inspectie : 06-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2023 

Zienswijze houder : 13-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 14-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 07-03-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Houder heeft op 13-02-2023 per e-mail aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te zullen 

maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

  

 

 

 

 

 

 

 


