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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

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

Het betreft een houderwijziging. 

 
Beschouwing 
Kinderopvang De vallei krijgt te maken met een houderwijziging. De heer J. de Bos, nu al 

werkzaam als beroepskracht op de BSO, zal de houder worden van BSO De Vallei. Hij zal tevens al 

beroepskracht blijven werken. 
De werkwijze, documenten en groepssamenstelling zal ongewijzigd blijven. De inspectie heeft zich 

gericht op het beoordelen van de nieuwe verklaring omtrent het gedrag. 
Deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 

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

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is gecontroleerd en tevens de inschrijving en 
koppeling in het personenregister. 

 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De nieuwe houder heeft een verklaring omtrent het gedrag aangevraagd op de bepaalde functie -

eisen. Hij heeft zich tevens ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De overige 
beroepskrachten zullen gekoppeld worden aan de nieuwe houder. 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

 

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer J. de Bos) 

 Personen Register Kinderopvang 

 



 

5 van 7 
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 18-09-2018 
Kinderopvang De Vallei te Driel 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 

Burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang De Vallei 
Vestigingsnummer KvK : 000021480133 

Aantal kindplaatsen : 20 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Jeroen Bos 
KvK nummer : 72126957 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Suzanne Duchateau 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Overbetuwe 
Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 6660AA ELST GLD 

 
Planning 

Datum inspectie : 18-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 18-09-2018 

Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


