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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. 

 

Houder heeft op 5 augustus 2020 een verzoek tot wijziging van de registratie in het LRK ingediend 

bij de gemeente Den Haag. Na het compleet maken van alle stukken is deze aanvraag door de 

gemeente Den Haag op 24 augustus 2020 in behandeling genomen. 

 

In het voorgaande jaar heeft op 2 mei 2019 en op 31 oktober een inspectiebezoek plaatsgevonden. 

Tijdens dit onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd. Mede gelet op het vorenstaande gaan 

wij ervan uit dat de voortzetting van de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 

overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de paragrafen 2 en 3, afdeling 3, Wet 

kinderopvang. 

 

Het eerstvolgende reguliere inspectie-onderzoek zal in de loop van 2020 plaatsvinden. 

 

Beschouwing 

Houder heeft op 24 augustus 2020 een verzoek tot wijziging van de registratie in het LRK 

ingediend bij de gemeente Den Haag. Het betreft een wijziging van rechtsvorm. 

 

De wijziging betreft een houderwijziging van eenmanszaak Andi Klazina Dengkeng naar VOF Iens 

Huisje. Het betreft een bureau onderzoek. 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

 

VOF Iens Huisje opnemen in het LRK als nieuwe houder van KDV Iens Huisje.  
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Registratie 

Het kindercentrum staat geregistreerd onder de naam van houder Andi Klazina Dengkeng 

(eenmanszaak). Op 24 augustus 2020 is de aanvraag van VOF Iens Huisje, in overeenstemming 

met de houder Andi Klazina Dengkeng, in behandeling genomen bij gemeente Den Haag om de 

locatie over te nemen. Het betreft een wijziging van rechtsvorm. 

 

Tijdens de opvang zal verzorging en opvoeding worden geboden een bijdrage aan de ontwikkeling 

van de kinderen. De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

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 is hiervan op de hoogte en zal eventuele wijzigingen op tijd aan de gemeente 

doorgeven. 

Administratie 

Inleiding: 

Aan de administratie worden voorwaarden gesteld. Zo dienen ouders voordat ze gebruik zullen 

maken een plaatsingscontract te ondertekenen. 

 

Daarnaast dient de administratie ook de volgende documenten te bevatten: 

 

 een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, 

 de behaalde diploma's en getuigschriften van de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten, 

 een afschrift van het veiligheid- en gezondheidsbeleid, 

 een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie en een afschrift van 

het reglement van de oudercommissie, 

 een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

 

De toezichthouder moet, indien nodig, inzage krijgen in deze documenten. 

 

Beoordeling door toezichthouder: 

De ouders/verzorgers zullen een plaatsingscontract tekenen waarin onder meer afspraken zijn 

opgenomen met betrekking tot de maandelijkse financiële vergoeding aan de houder. 

De administratie bevat ook de overige vereiste documenten voor zover deze al aanwezig en van 

toepassing zijn aangezien de locatie nog moet openen. 
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Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch overleg met de 

locatieverantwoordelijke) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (juni 2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (december 2018) 

 Aansluiting geschillencommissie 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

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) 

 
 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Iens Huisje 

Website : http://www.ienshuisje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000040551784 

Aantal kindplaatsen : 10 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Andi Klazina Dengkeng 

KvK nummer : 72442093 

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 :  J. Romijn 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 

 

Planning 
Datum inspectie : 29-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 29-09-2020 
Zienswijze houder : 01-10-2020 

Vaststelling inspectierapport : 01-10-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-10-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-10-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 22-10-2020 
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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 op 1 oktober 2020 per e-mail aan toezichthouder laten weten akkoord te gaan 

met de inhoud van het inspectierapport en geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om 

een zienswijze in te dienen.  
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