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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 17-05-2017 heeft de toezichthouder een overtreding 
geconstateerd op een aspect binnen het onderdeel personeel en groepen. Hierover heeft de 
gemeente Lochem een herstelafspraak gemaakt met de houder. 
  

Dit nader onderzoek doet een uitspraak over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
de geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen 
het herstel op het genoemde onderdeel, niet de andere inspectie-items. 

 

 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf (KDV) Yuki en Ko is sinds 17 februari 2012 geregistreerd in het landelijk register 
kinderopvang en peuterspeelzalen. 
  
Het KDV biedt plaats aan maximaal 34 kinderen per dag en bestaat uit 3 groepen, waarvan 2 
verticaal en één 3+ groep. 

 
Het betreft een KDV waarvan de houder een echtpaar is in de vorm van een VOF. Beiden zijn 

intensief betrokken bij de operationele uitvoering van de opvang. De vrouw is beroepskracht en 
haar partner is tevens houder en groepshulp op het KDV. 
  
Er zijn 3 groepsruimtes, een speelhal en een buitenterrein. 

  
De houder heeft zich coöperatief opgesteld tijdens dit onderzoek. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
2014: jaarlijks onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd op diverse aspecten. 
 
2015: jaarlijks onderzoek, de overtredingen uit voorgaande inspectie zijn grotendeels hersteld. Er 

is een overtreding blijven bestaan omtrent het klachtenjaarverslag. 
 

2016: jaarlijks onderzoek, de overtredingen uit de voorgaande inspectie zijn hersteld. Er zijn geen 
overtredingen. 
 
2017: jaarlijks onderzoek, overtredingen geconstateerd op het onderdeel Pedagogisch klimaat, het 
pedagogisch beleid en Personeel en groepen, verklaring omtrent gedrag. 

  
Bevindingen 
Bij het huidige nader onderzoek voldoet het KDV aan de onderzochte voorwaarden op het 
onderdeel Personeel en groepen. 
  
Zie voor een toelichting onderstaand inspectierapport. 

  

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over een aspect binnen het onderdeel "Personeel en 
groepen". 
  
Er worden eisen gesteld aan het personeel werkzaam op het kinderdagverblijf, waaronder de 

Verklaring omtrent het gedrag. 

  
Allereerst zullen de bevindingen worden beschreven met daarop volgende de conclusie. 
  
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek heeft de houder/groephulp de toezichthouder inzage 
gegeven in de op locatie aanwezige verklaring omtrent gedrag van de houder, c.q. houder / 
groepshulp. 
  
Uit de beoordeling is gebleken dat deze verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen is 
afgegeven op 17-05-2017. De juiste functie-aspecten zijn onderzocht, waaronder de functie- 
aspecten 84 en 86. 

  
Conclusie 
De VOG van de houder /groepshulp voldoet aan de gestelde eisen; het betreft een recente VOG 
welke niet ouder is dan 2 jaar. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder / groepshulp) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Yuki & Ko 

Aantal kindplaatsen : 34 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Sippora Diana Dijkerman-Vermeulen 
Website : www.yukienko.nl 

KvK nummer : 51312301 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. M. Poortinga 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lochem 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 
 
Planning 

Datum inspectie : 04-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-07-2017 

 
 
 
 
 

 
 

 


