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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
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het
kindercentrum en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van
het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder uitgewerkt.
Algemeen
Buitenschoolse opvang Het Zonnelicht, Waalstraat 52, maakt onderdeel uit van Zonnelicht
Kindcentrum B.V. en is gehuisvest in de voormalige basisschool Oberon te 's -Hertogenbosch. Er
wordt buitenschoolse opvang geboden aan maximaal 66 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. De
kinderen worden opgevangen in drie basisgroepen genaamd Regenboog, Mars en Pluto met ieder
een maximum van 22 kinderen.
Huidig onderzoek
Op 19 mei 2020 heeft er een onaangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij
buitenschoolse opvang Het Zonnelicht aan de Waalstraat 52. Aanleiding van het incidenteel
onderzoek is geweest dat de gemeente 's-Hertogenbosch een signaal heeft ontvangen dat een
persoon staat ingeschreven op het adres van BSO Het Zonnelicht (Waalstraat 52) die niet
gekoppeld is aan de houder in het Personenregister Kinderopvang (kvk: 17214247).
Het volgende onderdeel is in dit onderzoek beoordeeld:

Personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang)
Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarde. De
toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit
rapport. Aan het einde van dit rapport tre ft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn
beoordeeld.

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

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Op het adres Waalstraat 52 zijn sinds 27 januari 2020 drie bewoners gehuisvest op het adres
Waalstraat 52. Tijdens het voorgaande onderzoek, d.d. 20 februari 2020, is beoordeeld dat zij over
een geldige verklaring omtrent het gedrag beschikken en ingeschreven en gekoppeld zijn aan de
houder in het personenregister kinderopvang.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een signaal ontvangen dat een nieuw persoon staat
ingeschreven op het adres van BSO Het Zonnelicht (Waalstraat 52) maar niet gekoppeld staat in
het Personenregister Kinderopvang (kvk: 17214247). Binnen dit onderdeel is onderzocht of de
houder verplicht is om de betreffende bewoner die staat ingeschreven op het adres van BSO
Het Zonnelicht te koppelen in het Personenregister Kinderopvang. De bewoner heeft zijn of haar
hoofdverblijf op het adres waar BSO Het Zonnelicht is gevestigd. Tijdens het locatiebezoek is
vastgesteld dat er geen toegang meer is tussen de bewoner(s) en de BSO op de Waalstraat 52. De
houder draagt er zorg voor dat de deuren, in de gang die de twee gebouwen met elkaar verbindt,
wordt afgesloten middels een hangslot. Hierdoor heeft de bewoner geen toegang tot de
buitenschoolse opvang. Daarnaast geeft de houder aan dat de bewoner tijdens de openingstijden
van de BSO niet (structureel) aanwezig is op het hoofdverblijf.
Conclusie
Vanuit het wettelijk kader is de houder verplicht om de bewoner te koppelen in het
personenregister kinderopvang gezien hij/zij hun hoofdverblijf heeft op hetzelfde adres van het
BSO Het Zonnelicht. Gezien de uitzonderlijke situatie w aarbij de bewoner geen toegang heeft tot
BSO Het Zonnelicht omdat de toegang is afgesloten, de bewoner tijdens de opvanguren niet
(structureel) aanwezig is op het hoofdverblijf en het pand binnen zeer korte termijn zal worden
gesloopt is in samenspraak met de gemeente afgesproken geen overtreding aan te merken.

Gebruikte bronnen




Interview (de heer Montenegro, 19 mei 2020)
Observatie(s) (locatie BSO Het Zonnelicht 19 mei 2020)
Personenregister Kinderopvang (inzage 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 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
Website
Aantal kindplaatsen

: Het Zonnelicht
: http://www.zonnelicht.nl
: 66

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Zonnelicht
Rijnstraat 559
5215EJ 's-Hertogenbosch
17214247
Ja

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
A. Prinsen

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Hertogenbosch
: Postbus 12345
: 5200GZ S HERTOGENBOSCH

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

19-05-2020
25-05-2020
Niet van toepassing
09-06-2020
09-06-2020
09-06-2020

: 30-06-2020
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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.
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