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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 
Naar aanleiding van een voorgenomen houderwijziging heeft er in opdracht van de gemeente Uden 
een onderzoek voor registratie plaatsgevonden op 20 februari 2019 bij kindercentrum het 

groenehuis B.V.. 
 
Kindercentrum 'het groenehuis' verandert van een eenmanszaak in een B.V.. In opdracht van de 
gemeente Uden heeft er om deze reden een verkort onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek 
heeft zich gericht op onderdelen uit de domeinen 'registratie, wijzigingen en administratie' en 
'personeel en groepen'. 
In het jaarlijks onderzoek zullen de voorwaarden behorende bij het risicoprofiel beoordeeld worden. 

 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
Het advies aan de gemeente is om de houderwijziging van kindercentrum het groenehuis B.V. per 
direct door te voeren en op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen het onderdeel registratie, wijzigingen en administratie wordt het wettelijk kader beschreven 
voor toezicht en handhaving bij kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het 

starten van een kindercentrum, dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang 
verzorging en opvoeding biedt en bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot de leeftijd waarop 
zij het basisonderwijs gaan volgen. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

  

 
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. 

 
Gebruikte bronnen: 
• wijzigingsformulier kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 
• Verklaring omtrent Gedrag 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Kinderdagverblijf ‘het groenehuis’ is veranderd van een eenmanszaak in een B.V.. 

De houder beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag rechtspersoon. De Verklaring omtrent 
Gedrag is gedateerd op 18 januari 2019. 
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Verklaring omtrent Gedrag rechtspersoon 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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 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; 

   c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
   d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
   e. 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 e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Het Groenehuis 

Vestigingsnummer KvK : 000015056724 
Aantal kindplaatsen : 88 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Laurina, Marina, Johanna, Maria Voss-Hanegraaf 

KvK nummer : 17280982 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van den  Elsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Uden 
Adres : Postbus 83 
Postcode en plaats : 5400AB UDEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 20-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 20-02-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-03-2019 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


