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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 22 februari 2019 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij Kinderdagverblijf De Glimlach in Haarlem. 

  
Tijdens dit incidenteel onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 
getoetst. 
  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over 
kinderdagverblijf De Glimlach volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het 
rapport uitgewerkt. 

  
Feiten over kinderdagverblijf De Glimlach  
Kinderdagverblijf De Glimlach in Haarlem Noord biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar. De locatie 
is geregistreerd met zestien kindplaatsen met Hokey Pokey B.V. als houder. Sinds 1 februari heeft 
er een houderwisseling plaatsgevonden. De nieuwe houder is Robinson KOV Haarlem B.V. 
 

Belangrijkste bevindingen  
Tijdens het onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 
Bij Kinderdagverblijf De Glimlach heeft een houderwijziging plaatsgevonden; het betreft een 
overname. Voorafgaande aan deze overname is er geen wijzigingsverzoek ingediend bij de 
gemeente. De houderwisseling dateert van 1 februari 2019, het wijzigingsverzoek dateert van 10 
februari jl. 
Tevens is het kindercentrum door de nieuwe houder in exploitatie genomen voordat een onderzoek 

heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Als gevolg van de overtredingen zijn de gegevens in het LRK (en de gegevens over de houder op 
het contactblad van dit rapport) niet conform de praktijk. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Tijdens een onaangekondigd incidenteel onderzoek is getoetst of er voldaan is aan de voorwaarden 
met betrekking tot houderwisseling door overname van De Glimlach. 

  
 
Registratie 
 
Tijdens een onaangekondigd onderzoek is geconstateerd dat het kindercentrum door Robinson in 
exploitatie is genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit is gebleken dat de 

exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft 

plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 
Wijzigingen 

 
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat er voorafgaande aan de overname van KDV De Glimlach 
door Robinson geen wijzigingsverzoek is ingediend bij de gemeente. De houderwisseling dateert 
van 1 februari 2019, het wijzigingsverzoek dateert van 10 februari. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

 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)  
   

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht De Glimlach) 

 Aanvraag Exploitatie (wijzigingsverzoek 10 februari 2019) 

 Personen Register Kinderopvang 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Informatie gemeente 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Glimlach 

Vestigingsnummer KvK : 000017307457 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Hokey Pokey B.V. 

Adres houder : Engels Gras 1 
Postcode en plaats : 1991JW Velserbroek 
KvK nummer : 34366386 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  L.  den Ouden 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlem 
Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 

 

Planning 
Datum inspectie : 22-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-03-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-03-2019 
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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.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 


