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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. 

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

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

De aanleiding voor dit onderzoek is een wijziging van de bedrijfsvorm, van eensmanszaak naar een 

besloten vennootschap. 

 

Beschouwing 

Kinderopvang Oki is een kleinschalig kinderdagverblijf en biedt opvang aan maximaal 16 kinderen 

in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Het kinderdagverblijf bevindt zich in een voormalig schoolgebouw. 

Momenteel doet het gebouw dienst als multifunctioneel centrum waarin naast de kinderopvang ook 

een dagopvang van "Leff", een kapsalon en een atelier is gehuisvest. Deze locatie is onderdeel van 

Kinderopvang Oki die ook een opvanglocatie in Zuidlaren heeft. 

 

Aanleiding voor dit incidentele onderzoek was het veranderen van de bedrijfsvorm van 

Kinderopvang Oki. Het is gewijzigd van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. 

 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen bezwaar is om deze verandering te laten plaatsvinden. 

 

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 
 

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. De administratie moet 

aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit eventuele handhaving 

op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is. 

Wijzigingen 

Kinderopvang Oki is van bedrijfsvorm veranderd. Het is gewijzigd van een eenmanszaak naar een 

besloten vennootschap. 

 

De wijziging is tijdig doorgegeven aan de gemeente.Hieruit is gebleken dat de houder zorg draagt 

voor een correcte registratie van het kindercentrum. De houder doet bij elke wijziging in de 

daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem 

bekend is geworden. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.   

 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 20-01-2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp geldt de volgende eis: 

 

Houder moet in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de houder is ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en beschikt over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Op de 

locatie zal alles hetzelfde blijven en vinden er geen wijzigingen plaats. De beroepskrachten staan in 

het personenregister kinderopvang gekoppeld aan de houder op naam van de nieuwe bv. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 20-01-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Oki 

Website : http://www.kinderopvangoki.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000029686571 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Oki B.V. 

Adres houder : Hunzeweg 48 

Postcode en plaats : 9473 TG De Groeve 

KvK nummer : 85025275 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  G. Engelsman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Groningen 

Adres : Postbus 7081 

Postcode en plaats : 9701 JB Groningen 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 30-05-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 30-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-06-2022 
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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. 
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