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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. 
 

Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Oss heeft er op 11 mei 2020 een incidenteel onderzoek plaats 
gevonden bij kinderdagverblijf (kdv) Op de Boerderij. Reden hiervoor is dat uit de controle in het 
landelijk register Kinderopvang (LRK) blijkt dat de houder niet beschikt over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag (VOG) natuurlijk persoon. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
 
 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder voldoet aan de voorwaarde: 
 
- verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit de controle in het landelijk register Kinderopvang blijkt dat de houder niet beschikt over een 
geldige VOG natuurlijk persoon. 
 
De houder is in de gelegenheid gesteld een nieuwe VOG  aan te vragen en d.d. 18 mei 2020 blijkt 
uit controle van het landelijk register Kinderopvang dat alsnog is voldaan aan de gestelde eis.  
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• LRK 18 mei 2020 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Op de Boerderij 
Website : http://www.opdeboerderijherpen.nl 
Aantal kindplaatsen : 22 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Maria Petronella Ardina Gremmen 
Website : www.kinderopvangopdeboerderij.nl 
KvK nummer : 17126446 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  B. van der  Lee 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 11-05-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 19-05-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-06-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 23-06-2020 
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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. 

 
 
 
 
 
 

 


