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Harten Troef te Deil 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Geldermalsen uitgevoerd (kenmerk: 
Z18.04664/18.018371). 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. Deze worden elders in het rapport 
uitgewerkt. 
  
Korte omschrijving van de buitenschoolse opvang (BSO) 
BSO Harten Troef is een BSO in Deil. De BSO is gevestigd op het terrein van een manege en heeft 
een eigen groepsruimte boven een deel van de stallen. Door de samenwerking met de manege 
kunnen kinderen hier ook paardrijlessen afnemen. De manege biedt tevens dagbesteding aan 
mensen met een beperking. 
  

De BSO staat met 45 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 17-05-2018 heeft toezichthouder geconstateerd dat personen 
die structureel interactie hebben met de kinderen van de BSO niet tijdig geregistreerd stonden in 
het personenregister kinderopvang (PRK). Hierop heeft gemeente een opdracht gegeven voor een 
nader onderzoek (d.d. 13-09-2018). Ook hier bleek dat nog niet alle personen werkzaam bij de 
kinderopvangorganisatie ingeschreven stonden in het PRK. 

Opnieuw heeft de gemeente de houder aangeschreven en de GGD opdracht gegeven voor 
een nader onderzoek. 
  
Bevindingen nader onderzoek 
Op 15 november 2018 heeft toezichthouder wederom gekeken of een ieder die werkzaam is op de 
BSO Harten Troef ingeschreven staat in het PRK. Binnen de gestelde termijn die de gemeente de 
houder heeft opgedragen (d.d. 15 november 2018) heeft houder ervoor gezorgd dat voldaan werd 

aan de gestelde voorwaarden. 

 

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 

 
Houder was tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 17 mei 2018 in gebreke gebleven voor wat betreft 
het in laten schrijven in het PRK van personen die structureel contact hebben met de BSO 
kinderen. Een koppeling in het PRK aan de kinderopvangorganisatie kon daardoor ook niet 
verzorgd worden. 
  
Hierop heeft toezichthouder op 13 september 2018 een nader onderzoek uitgevoerd. Tijdens het 

onderzoek bleek dat nog niet iedereen die werkzaam is op de locatie ingeschreven stond in het 
PRK. Ook kon daardoor de koppeling met de organisatie nog niet worden gemaakt. 
  
Binnen de door de gemeente gestelde termijn van 2 weken na dagtekening van de aanwijzing 
(uiterlijk 15 november) heeft houder er zorg voor gedragen dat een ieder die werkzaam is op de 
locatie zowel ingeschreven staat in het PRK als gekoppeld is aan de organisatie. 
  
Conclusie: er wordt voldaan de getoetste voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Personen Register Kinderopvang 
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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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Harten Troef 
Vestigingsnummer KvK : 000000217468 
Aantal kindplaatsen : 45 
 

Gegevens houder 

Naam houder : H.M. van Harten 
Adres houder : Hooiweg 5 
Postcode en plaats : 4158LE Deil 
KvK nummer : 50118439 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Ross 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Geldermalsen 
Adres : Postbus 112 
Postcode en plaats : 4190CC Geldermalsen 
 

Planning 
Datum inspectie : 15-11-2018 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 21-12-2018 
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