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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. 

In verband met een aanvraag voor een wijziging van de houder, stelt de GGD in opdracht van de 

gemeente Meierijstad een onderzoek in, om te kunnen vaststellen of de nieuwe houder aan de 

gestelde eisen uit de Wet kinderopvang voldoet. 

 

Beschouwing 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van de houder. Deze heeft een 

wijzigingsverzoek ingediend voor een rechtsvormwijziging van de organisatie. 

De bestaande Stichting peuterspeelzalen Veghel (SPV), wordt een Besloten Vennootschap (B.V.): 

Peuteropvang SPV B.V. De beoogde ingangsdatum is per 1 januari 2022. 

  

Locaties 

De hieronder genoemde locaties vallen onder de nieuwe houder Peuteropvang SPV BV: 

• KDV Nijntje Pluis;   

• KDV Timpe Tampe;  

• KDV Hummelhoek; 

• KDV De Rakkers;  

• KDV De Speelbal;  

• KDV Het Vijvertje; 

• KDV Pompeltje; 

• KDV 't Uilenestje;  

• KDV De Speelhoek;  

• KDV 't Paplippelke;  

• KDV 't Empeltje; 

• KDV `t Ven;  

• BSO Sint Nicolaas. 

  

  

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 31 

januari 2021 een onderzoek uitgevoerd bij dit KDV. 

  

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

voorgenomen houder van een kindercentrum. 

 

Op 31 januari 2022 heeft de toezichthouder alle geleverde documenten beoordeeld. 

 

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. 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

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 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

  

Wanneer er wijzigingen zijn, 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 

Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV) is voornemens de organisatievorm te wijzigen in een 

Besloten Vennootschap (B.V.). 

  

Het betreft hiermee een houderwijziging. 

Ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2022. 

  

  

Het wijzigingsverzoek van de houder is bij de gemeente op 25 januari 2021 binnengekomen. 

Dit is het tweede wijzigingsverzoek. Bij een eerder ingediend wijzigingsverzoek (22 november 

2021) bleek dat niet de juiste VOG Rechtspersoon was aangeleverd. De VOG stond nog op naam 

van de oude stichting en de voorgaande bestuurder.    

Stichting Peuterspeelzalen Veghel heeft hierop een nieuw wijzigingsverzoek ingediend en de daarbij 

juiste documenten.  

  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 

• Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel (KvK - afschrift). 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Rechtspersoon SPV B.V. 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

  

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 Peuteropvang SPV B.V. overlegd met datum 16 

januari 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 

• Verklaring omtrent gedrag (VOG-rechtspersoon SPV 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) 

 

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 : 't Paplippelke 

Website : https://stichtingspv.skipov.nl 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuterspeelzalen Veghel 

Adres houder : Stadhuisplein 98 

Postcode en plaats : 5461 KS Veghel 

Website : www.skipov.nl 

KvK nummer : 17146672 

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 :  Y. de Goey 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Meierijstad 

Adres : Postbus 10001 

Postcode en plaats : 5460 DA Veghel 
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Planning 

Datum inspectie : 31-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 31-01-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-02-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


