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Doomijn kdv Veldhoeve te Hattem 

 

Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Houderwijziging 

Dit betreft een houderwijziging van Stichting Travers naar Stichting Travers Kinderopvang.  

De beoogde ingangsdatum van de houderwijziging is 01-10-2021. 

 

 

Inspectieverloop 

Op 23 augustus 2021 is het wijzigingsformulier kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang met het 

voornemen tot houderwijziging binnengekomen bij de GGD, nadat het wijzigingsformulier is 

doorgestuurd door de gemeente Hattem.  

 

Op 30 augustus heeft een telefonisch interview met de vertegenwoordiger van de houder 

plaatsgevonden. Er is een toelichting gegeven over de houderwijziging. Er is sprake van een 

juridische fusie. Travers gaat in het kader van herstructurering het aantal entiteiten terugbrengen 

van 9 stichtingen naar 2 om de administratieve processen te vereenvoudigen. De locatie, het 

personeel en het operationele beleid worden in de huidige vorm overgenomen. De houder verklaart 

dat beleid zoals gevoerd door de huidige houder gecontinueerd zal worden onder de naam van de 

nieuwe houder Stichting Travers Kinderopvang. De handelsnaam van het kindcentrum 'Doomijn 

kdv Veldhoeve' blijft ongewijzigd.  

 

Bij de ondertekening van het wijzigingsformulier valt op dat de naam en handtekening van de 

nieuwe houder als de geregistreerde houder gelijk is. Dat klopt omdat de bestuurder op dit 

moment eindverantwoordelijk is van Stichting Travers en wordt van Stichting Travers 

Kinderopvang.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op basis van documentenonderzoek en het telefonisch contact met de houder wordt geconcludeerd 

dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake zal zijn van verantwoorde kinderopvang 

conform wet- en regelgeving. De voorzetting van de exploitatie van de kinderopvang door de 

nieuwe houder kan doorgang vinden per 1 oktober 2021.  

 

Verdere toelichting is te lezen in onderstaand inspectierapport.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Doomijn kdv Veldhoeve te Hattem 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De nieuwe houder Stichting Travers Kinderopvang heeft de houderwijziging met het 

wijzigingsformulier bij de gemeente Hattem tijdig ingediend met het voornemen om het 

kindercentrum per 1 oktober 2021 te laten registreren onder de nieuwe houder. De thans 

geregistreerde houder is: Stichting Travers. Daarbij zijn de benodigde mee te sturen documenten 

meegestuurd. De GGD en gemeente zijn hiermee geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een 

onderzoek uit te voeren. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorschriften.  

Naleving handhaving 

Uit onderzoek blijkt dat de bevindingen van het laatste inspectieonderzoek van 10-07-2019 positief 

waren en dat er geen handhavingstraject loopt. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorschriften.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Doomijn kdv Veldhoeve te Hattem 

 

Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder dient de beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De bestuurder conform NHR is ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

De controle op de verklaring omtrent gedrag rechtspersonen is uitgevoerd middels het KvK-

nummer dat is aangegeven op het wijzigingsformulier van deze houder voor deze locatie.  

Uit deze controle blijkt dat de VOG-verificatie rechtspersonen in orde is van deze houder.  

   

De houder heeft de verklaring omtrent gedrag (VOG) rechtspersonen overlegd van Stichting 

Kinderopvang OOK en Stichting Travers. Deze is afgegeven op: 23-06-2021. Tevens is aanvullend 

daarbij de VOG rechtspersonen overlegd van de uitvoerend bestuurder, afgegeven op: 16-06-

2021. 

 

PRK 

Er hebben in het Personenregister kinderopvang (PKR) nog geen koppeling plaatsgevonden met 

Stichting Travers Kinderopvang. Zodra de wijziging is toegekend door de gemeente heeft de 

houder de taak de personen die het betreft te koppelen aan de nieuwe houder.  

 

Conclusie 

De houder is in bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag en hiermee wordt voldaan aan 

de voorschriften. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk register kinderopvang (LRK) 

• Verklaring omtrent het gedrag (VOG) rechtspersonen 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 
 

Naleving handhaving 

De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing 

onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn. 

(art 1.65 lid 5 Wet 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. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Doomijn kdv Veldhoeve 

Website : http://www.doomijn.nl 

Aantal kindplaatsen : 24 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Travers kinderopvang 

Adres houder : Koestraat 6 

Postcode en plaats : 8011 NK Zwolle 

KvK nummer : 05058881 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

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 :  Mevr. J. van Marle 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hattem 

Adres : Postbus 93 

Postcode en plaats : 8050 AB HATTEM 
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Planning 

Datum inspectie : 30-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 30-08-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 31-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 06-09-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


