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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

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

daarom kunnen de eisen die beoordeeld worden verschillen. 

 

Beschouwing 

Dit incidentele onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeente Meierijstad. Dit onderzoek is 

naar aanleiding van het verzoek van de houder betreffende een houderwijziging. Het betreft een 

omzetting van organisatievorm van dezelfde houder van een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) 

naar een Besloten Vennootschap (B.V.): Van Dijk & Ter Laak V.O.F. wordt omgezet in 

Kindercentrum Bambino B.V. De beoogde ingangsdatum is 16 juni 2022.  

  

Huidig onderzoek  

In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 12 

juli 2022 een onderzoek uitgevoerd bij deze bso. 

  

In overleg met de gemeente is in dit onderzoek de nadruk gelegd op: 

• Het aanvraagformulier wijziging houder; 

• De inschrijving Kamer van Koophandel (KvK); 

• Een geldig VOG-rechtspersoon. 

  

Omdat er op de locatie verder niets wijzigt qua personeel, beleid, accommodaties en andere zaken, 

is in dit onderzoek ervoor gekozen om alleen de volgende voorwaarden te onderzoeken: 

• Voorwaarde 1.2-1: 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. 

• Voorwaarde 3.1-1: In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of 

voorgenomen houder van een kindercentrum. 

  

Op 12 juli 2022 heeft de toezichthouder alle geleverde documenten beoordeeld. 

  

Locaties 

Deze houderwijziging is van toepassing voor alle locaties van de houder, dit betreft de volgende 

locaties:  

• Kindercentrum Bambino - BSO de Empel; 

• Kindercentrum Bambino (BSO); 

• Kindercentrum Bambino (KDV).  

  

Bevindingen  

Uit dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. De toelichting op de 

bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. Aan het einde van 

dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
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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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Observaties en bevindingen 

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

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

Wanneer er wijzigingen zijn die relevant zijn voor de inschrijving in het landelijk register 

kinderopvang, 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 heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Meierijstad. Het betreft een 

administratieve omzetting van de organisatie van een vennootschap onder firma (Van Dijk & Ter 

Laak VOF) naar een besloten vennootschap (Kindercentrum Bambino BV). 

  

Het betreft hiermee een houderwijziging. ingangsdatum van deze wijziging is 16 juni 2022.  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel (KvK - afschrift).   

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Rechtspersoon Kindercentrum Bambino BV. 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

Is er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersoon overlegd. 

  

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 

Er is een geldig VOG-rechtspersoon, op naam van Kindercentrum Bambino B.V. overlegd met 

datum 5 juli 2022. Hiermee voldoet het tevens aan de eis dat dit VOG niet ouder is dan twee 

maanden bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie. 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Rechtspersoon Kindercentrum Bambino B.V.  
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum Bambino (BSO) 

Website : http://www.kindercentrumbambino.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038434288 

Aantal kindplaatsen : 46 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Van Dijk & ter Laak V.O.F. 

Adres houder : Horstakker 40 

Postcode en plaats : 5469 HH Erp 

KvK nummer : 73196177 

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 :  I Kanters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Meierijstad 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 5460 DA Veghel 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 12-07-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-07-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 14-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-08-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


