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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. 

 

Beschouwing 

Kinderopvang Kiboekoe is een particuliere kinderopvangorganisatie, die aangesloten is bij de 

Landelijke Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK). De agrarische kinderopvang geeft kinderen 

de mogelijkheid om kennis te maken met een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. De 

boerderij heeft veel ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen te bieden. Kiboekoe is op 6 

augustus 2012 in exploitatie gegaan. Het kindercentrum is gevestigd op het erf van een 

melkveebedrijf in Knegsel. Het kindercentrum is ten dele in de stal gebouwd. Vanuit de 

groepsruimten hebben kinderen zicht op de activiteiten in de jongveestal. Kinderopvang Kiboekoe 

heeft twee verticale stamgroepen en een peutergroep voor de opvang van maximaal 48 kinderen in 

de leeftijd van 0-4 jaar. Er wordt dagelijks van 7.00 uur tot 18.00 uur opvang aangeboden. De 

peutergroep vangt elke ochtend kinderen op van 8.45 uur tot 13:00 uur. Naast kinderopvang wordt 

er ook buitenschoolse opvang aangeboden.   

 

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van de afgelopen 3 jaar. 

 

Datum soort inspectie Bevindingen 

jaarlijkse inspectie 2020 Wegens de Coronamaatregelen heeft er geen inspectie 

plaatsgevonden. 

jaarlijkse inspectie 15-03-

2021   

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. 

jaarlijkse inspectie 28-01-

2022 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet 

Kinderopvang. 

 

Incidenteel onderzoek 

Op 23-03-2022 heeft de inspecteur kinderopvang een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij 

kinderdagverblijf Kiboekoe in Knegsel. Het betreft een bureau-onderzoek. 

 

Conclusie  

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

 

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 48 kindplaatsen met registratienummer 

185191319. 
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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: 

 

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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

Houder van kinderdagverblijf Kiboekoe in Knegsel heeft op 14-02-2022 een verzoek tot wijziging 

van de registratie in het LRK ingediend bij de gemeente Eersel. Het betreft een wijziging van 

eenmanszaak naar besloten vennootschap. Tevens vind er een naamswijziging van de locatie 

plaats. Kiboekoe wordt Boekoe's Kinderopvang B.V.  

 

Wijzigingen betreffende de registratie die zich in de toekomst voordoen dient de houder per 

ommegaande aan de gemeente door te geven. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (14-02-2022) 

• Bewijs van inschrijving opvangvoorziening handelsregister KvK (Uittreksel Kamer van 

koophandel 15-02-2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 

VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een 

belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 

Deze medewerkers vallen bovendien onder de continue screening. 

Continue screening betekent dat dagelijks wordt gekeken in het Justitieel Documentatie Systeem of 

personen die werken in de kinderopvang geen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam 

hebben staan. 

 

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 geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De toezichthouder heeft de VOG-verificatie beoordeeld van huidig houder Kiboekoe. Huidig houder 

wordt tevens bestuurslid van Boekoe's Kinderopvang B.V. 

Houder heeft een geldig VOG-verificatie in het LRK. 

Na toestemming van gemeente Eersel voor wijziging eenmanszaak naar besloten vennootschap, 

dient houder zich per direct in het PRK te koppelen aan Boekoe's Kinderopvang B.V. 
 

Gebruikte bronnen 

• Landelijk Register Kinderopvang (VOG verificatie houder, LRK geraadpleegd op 23-03-2022) 

• Kopie ID houder/ handelsbevoegd persoon (ingezien 23-03-2022) 
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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 : Kiboekoe 

Website : http://www.kiboekoe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021920370 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Maria Petronella Bierens-Claas 

Website : www.kiboekoe.nl 

KvK nummer : 51945584 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  V.M. van Lochem 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eersel 

Adres : Postbus 12 

Postcode en plaats : 5520 AA EERSEL 
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Planning 

Datum inspectie : 23-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-03-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 29-04-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


