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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 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) Kinderopvang Het Vrolijke Koetje is een particuliere agrarische 

buitenschoolse opvang. 

De BSO is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang met 44 kindplaatsen. Bij de BSO 

kunnen kinderen worden opgevangen in twee basisgroepen, ieder bestaand uit maximaal 22 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud.  

 

Wijzigingsverzoek 

De houder van BSO Het Vrolijke Koetje heeft op 19 december 2021 een wijzigingsverzoek 

ingediend. Ingang van de wijziging is 1 januari 2022. Het betreft een verzoek tot houderwijziging 

van kinderopvang Het Vrolijke Koetje (Asko V.O.F) naar Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje B.V. 

 

Inspectie 11 januari 2021 

Naar aanleiding van dit wijzigingsverzoek is in opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch een 

onderzoek voor registratie uitgevoerd om te beoordelen of BSO Het Vrolijke Koetje voldoet aan de 

kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang om bovengenoemde wijziging door te voeren. 

 

Tijdens dit onderzoek zijn de voorwaarden die van toepassing zijn voor de houderwijziging 

beoordeeld. Uit telefonisch interview met de houder blijkt dat er geen wijzigingen zullen 

plaatsvinden in het gebruik van de binnen- en buitenruimte, personeel en beleidszaken.     

 

Huidig onderzoek: 

Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

• Registratie, wijzigingen en naleving handhaving 

• Personeel en groepen 

 

Bevindingen 

De beoordeling is tot stand gekomen op basis van de documenten die door de houder zijn overlegd 

en een telefonisch interview (11 januari 2022) met de houder van BSO Het Vrolijke Koetje. 

 

Conclusie 

BSO Het Vrolijke Koetje voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn 

beoordeeld. Het advies aan de gemeente 's-Hertogenbosch is om de houderwijziging door te 

voeren in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 

rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 

beoordeeld. 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder van de buitenschoolse opvang is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld 

moeten worden meegedeeld aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in 

het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

De houder heeft op 19 december 2021 een wijzigingsverzoek ingediend. Het betreft een verzoek 

tot houderwijziging van kinderopvang Het Vrolijke Koetje (Asko V.O.F) naar Kinderdagverblijf Het 

Vrolijke Koetje B.V.   

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (19 december 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang (11 januari 2022) 

• Bewijs van inschrijving houder in het handelsregister KvK 

• Bewijs van inschrijving opvangvoorziening handelsregister KvK 

• Kopie ID houder/ handelsbevoegd persoon 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

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 houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag waarin de rechtspersoon 

Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje B.V is onderzocht. De verklaring omtrent het gedrag is niet 

ouder dan twee jaar bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie. De bestuurder is sinds 16-03-

2018 gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

 

De beroepskrachten die werkzaam zijn bij buitenschoolse opvang  Het Vrolijke Koetje zijn 

opgenomen in het personenregister en gekoppeld aan kinderopvang Het Vrolijke Koetje (Asko 

V.O.F). Op moment van de houderwijziging dient de houder deze beroepskrachten te koppelen aan 

kinderdagverblijf Het vrolijke koetje B.V. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie zal nagegaan worden of zowel de houder als de beroepskrachten 

gekoppeld zijn aan Het Vrolijke Koetje B.V. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Wijzigingsformulier exploitatie (19 december 2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang (11 januari 2022) 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

 

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

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

Klachten en geschillen 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 

geschillencommissie per 23-11-2015. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Landelijk Register Kinderopvang (11 januari 2022) 
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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) 

 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
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b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 

Website : http://www.kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl 

Aantal kindplaatsen : 44 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Het Vrolijke Koetje 

Adres houder : Empelsehoefweg 5 

Postcode en plaats : 5247 NM Rosmalen 

KvK nummer : 17236971 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  Y Vroonland 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Hertogenbosch 

Adres : Postbus 12345 

Postcode en plaats : 5200 GZ S HERTOGENBOSCH 

 

Planning 

Datum inspectie : 11-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-01-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-02-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


