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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. 

Dit onderzoek voor registratie is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek tot houderwijziging. 

De houder zal van een eenmanszaak over gaan naar een V.O.F. Het nieuwe Kamer van Koophandel 

nummer wordt 83463194 .  

Door deze houderwijziging zijn er geen veranderingen met betrekking tot de opvanglocatie, het 

beleid of de aansturing. Tijdens dit onderzoek zijn, in overleg met de gemeente, alleen de VOG 

rechtspersoon en het item wijzigingen beoordeeld. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

KinderopvangKoerine (KDV) volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het 

rapport uitgewerkt. 

Feiten over KinderopvangKoerine 

Kinderopvang Koerine is een agrarische kinderopvang, waar dag- en buitenschoolse opvang 

plaatsvindt. Er wordt gewerkt met de 'groene pedagogiek' waarbij bewust wordt stil gestaan bij een 

veilige omgeving voor kinderen, het verzorgen van de dieren en de natuur. De houder is 

aangesloten bij de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) en werkt qua beleid vanuit deze VAK 

formule. De houder beschikt over het GD Keurmerk Zoönosen waaruit blijkt dat er maatregelen 

worden genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting van overdraagbare ziekten 

van dier op mens te beperken. 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat KinderopvangKoerine geregistreerd met 20 

kindplaatsen. 

Bevindingen op Hoofdlijnen 

Er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot het item wijzigingen. De toezichthouder 

adviseert de gemeente echter om de houderwijziging wel door te voeren. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

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 A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

Wijzigingen 

Het gaat om een wijziging van rechtsvorm van eenmanszaak naar V.O.F. Deze wijziging dient 

onverwijld medegedeeld te worden aan het college. De houder heeft dit in eerste instantie niet op 

de juiste manier gedaan. De gemeente en de houder hebben hier meermaals overleg over gehad 

waarna de houder het wijzigingsverzoek heeft ingediend bij de gemeente. De toezichthouder 

adviseert daarom niet te handhaven op deze voorwaarde en de houderwijziging door te voeren. 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de volgende voorwaarde(n):  

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) 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaring omtrent het gedrag (vog) van de houder voldoet bij het indienen van de aanvraag 

tot houderwijziging.  

De houder is ervan op de hoogte dat na het doorvoeren van de houderwijziging (eventueel) nog 

koppelingen moeten plaatsvinden in het PRK. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten 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 : KinderopvangKoerine

Website : http://www.kinderopvangkoerine.nl

Vestigingsnummer KvK : 000028771532

Aantal kindplaatsen : 20

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Cornelia Neeltje Berger van Noord

KvK nummer : 59477067

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : I. Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Steenwijkerland

Adres : Postbus 162

Postcode en plaats : 8330 AD STEENWIJK

Planning 

Datum inspectie : 16-09-2022

Opstellen concept inspectierapport : 16-09-2022

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 07-10-2022

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-10-2022
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-10-2022

Openbaar maken inspectierapport : 24-10-2022
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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. 


