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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. 

 
Beschouwing 
BSO Minies heeft op 8 oktober 2018 een houderwijziging ingediend bij gemeente Tilburg. De 
onderneming is per 27 september 2018 omgezet van een eenmanszaak naar een besloten 
vennootschap, met een nieuw KvK-nummer.  
  
Er heeft geen onderzoek op locatie plaatsgevonden, daar de aanwezige documenten voldoende 
informatie bevatten voor deze wijziging.  
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Vanaf het moment dat een kindercentrum is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang 
(LRK) dient de houder te voldoen aan de kwaliteitseisen. 
  
De houder dient wijzigingen onverwijld door te geven aan het college wanneer deze bij hem 
bekend worden.   
  
De administratie van een kindercentrum dient zodanig te zijn ingericht dat de houder beschikt over 
gegevens die van belang zijn voor het toetsen van de Wet kinderopvang. Daarnaast dient de 
houder een schriftelijke overeenkomst te hebben met de ouder.  
  
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Registratie, wijzigingen en administratie’ 
staan hieronder beschreven.   
  
 
Wijzigingen 
 
BSO Minies is per 27 september 2018 gewijzigd van een eenmanszaak naar een besloten 
vennootschap, te weten Minies Kinderopvang Tilburg B.V.. Deze wijziging, en de bijbehorende 
wijziging van het nummer van de Kamer van Koophandel, heeft de houder onverwijld doorgegeven 
aan de gemeente. Bij een houderwisseling zoals deze moet voorafgaand aan de wijziging een 
wijzigingsformulier bij de gemeente worden ingediend. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
- Wijzigingsformulier buitenschoolse opvang, door de houder ondertekend op 8 oktober 2018 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De houder heeft op 8 oktober 2018 een wijzigingsformulier buitenschoolse opvang ingediend. De 
wijziging betreft de omzetting van de onderneming van een eenmanszaak naar een besloten 
vennootschap. 
  
De houder dient bij een dergelijke wijziging een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aan te 
vragen. Deze verklaring is op 29 november 2018 door Justis afgegeven. Uit het onderzoek zijn 
geen bezwaren gebleken.  
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang 
 Verklaring omtrent het gedrag afgegeven op 29 november 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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 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 : BSO Minies 
Website : http://www.minieskinderdagverblijf.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000014381222 
Aantal kindplaatsen : 6 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Betteui Holding B.V. 
Adres houder : Alleenhouderstraat 115 48 
Postcode en plaats : 5041LD Tilburg 
KvK nummer : 72704314 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 :  E. de Jong-Melhem 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2018 
Zienswijze houder : 13-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 13-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder stemt in met het inspectierapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht
	Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

