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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 beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek zijn 

geconstateerd zijn  hersteld. 

 

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

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

 

Huidig nader onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 13 januari 2022 is niet aan alle eisen voldaan. In opdracht van 

gemeente Almere vindt een nader onderzoek plaats. Tijdens dit nader onderzoek worden de 

onderdelen opnieuw beoordeeld om te kijken of de overtredingen zijn hersteld. 

 

Voor het nader onderzoek heeft de toezichthouder een lijst van werkzamen medewerkers 

opgevraagd bij de houder.  

De namen van de toegestuurde lijst zijn gecontroleerd in het Personen Register Kinderopvang.  

 

Algemene informatie 

Sinds 22 maart 2016 is KDV De Lolifantjes geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

De locatie is verhuisd van de Poeziestraat 3 naar de Jacob van Maerlantstraat 100 in Almere. Op dit 

adres is ook een BSO geregistreerd. De houder exploiteert nog een aparte BSO op de Prozas traat 

in Almere.   

  

Recente inspectiegeschiedenis 

 13-01-2022 Jaarlijks onderzoek. Handhaving op Personeel en groepen (PRK)  

 20-07-2021 Jaarlijks onderzoek. Geen handhaving. 

 07-07-2020 Jaarlijks onderzoek. Geen handhaving. Dezelfde constateringen van het KDV zijn 

ookgemeld bij het jaarlijks onderzoek van de BSO. In het rapport van de BSO wordt er 

handhavinggeadviseerd. 

 25-02-2020 Nader onderzoek. Geen handhaving voldoende hersteld in samenwerkingmet 

externe adviesbureau. 

 21-11-2019 Nader onderzoek. Handhaving. Onvoldoende herstelduitvoering V&G 

 18-07-2019 Nader onderzoek. Handhaving op uitvoering V&G 

 23-05-2019 Nader onderzoek. Geen handhaving op beleid 

 V&G 28-03-2019 Jaarlijks onderzoek. Advies handhaving. Overtreding op uitvoering domein 

Veiligheid en gezondheid (V&G)   
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De houder heeft bij een nader onderzoek geen recht op een zienswijze. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Jaarlijks onderzoek 22 januari 2022 

 

Herstelaanbod.  

Van de 4 beroepskrachten en 1 stagiaire is een beroepskracht niet gekoppeld aan de houder in het 

PRK. De houder heeft een herstelaanbod gekregen. Controle van het PRK levert op dat de 

beroepskracht per 1 februari gekoppeld is. De beroepskracht is sinds oktober 2021 werkzaam. Dat 

betekent dat zij ruim 2,5 maand zonder koppeling met haar werkzaamheden is begonnen. Deze 

overtreding kan niet met terugwerkende kracht hersteld worden. Voor het overtreden van deze eis 

staat een bestuurlijke boete. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Nader onderzoek 

 

Op 9 mei heeft de toezichthouder een lijst van werkzame personen bij de Lolifantjes ontvangen. Er 

zijn 9 beroepskrachten; 4 stagiaires; 3 coaches; 1 huishoudelijk hulp; 2 invalkrachten en 1 

chauffeur/kok/bestuurder.  

 

Op 12 mei heeft de toezichthouder het personenregister gecontroleerd. Uit het PRk blijkt dat alle 

medewerkers  zijn ingeschreven en gekoppeld in het PRK aan De Lolifantjes.  

 

Er wordt aan de eisen voldaan.  

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang (d.d. 12 mei) 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (lijst op 9 mei aangeleverd) 
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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 : BSO / KDV De Lolifantjes 

Website : http://www.bsode.lolifanfantje.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000033793824 

Aantal kindplaatsen : 38 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : BSO/KDV De Lolifantjes 

Adres houder : Jacob van Maerlantstraat 100 

Postcode en plaats : 1321 VZ Almere 

KvK nummer : 50053949 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  R. Mangal 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 12-05-2022 
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