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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

 

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. 

 

Het onderzoekt betreft met name een houderwijziging. Bij dit onderzoek worden niet alle vereisten 

Wet kinderopvang beoordeeld.  

 

Beschouwing 

Op 4 februari 2021 heeft de houder van gastouderbureau Ridder Roeland een wijzigingsverzoek 

ingediend bij Gemeente Dronten. Het betreft een houderwijziging i.v.m. de wijziging van de 

rechtsvorm waarmee de houder/het gastouderbureau ingeschreven staat bij de Kamer van 

Koophandel (KvK) en in het Handelsregister (NHR). De houder heeft de rechtsvorm van 

Eenmanszaak gewijzigd in Vennootschap onder Firma (VOF).  

 

Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek verzoekt Gemeente Dronten de toezichthouder 

Kinderopvang een 'onderzoek voor registratie' uit te voeren en het college van een advies tot 

wel/niet opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) te voorzien.  

 

Vanwege de coronaomstandigheden kan de toezichthouder het gastouderbureau niet fysiek 

bezoeken. De toezichthouder heeft daarom met de houder een afspraak voor een telefonisch 

interview gemaakt. Dit interview heeft plaatsgevonden op 10 februari 2021.  

 

Bij de aanvraag heeft de houder o.a. de benodigde verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon 

(VOGRP) toegezonden. In deze VOGRP staan beide bestuurders vermeld. Bij controle van de 

VOGRP in het Personen Register Kinderopvang (PRK), blijkt dat beide bestuurders ingeschreven en 

gekoppeld zijn. (Zie uitwerking in domein Personeel). 

 

De houder geeft aan dat het wijzigingsverzoek uitsluitend de wijziging van de rechtsvorm betreft 

en daarmee de toevoeging van de partner van de houder als bestuurder in de VOF.  Het 

pedagogisch beleidsplan en overige (beleids)documenten, worden niet aangepast.  

 

Na toekenning van het wijzigingsverzoek/positief besluit door het college, dient de houder er bij 

wijziging van het LRK-nummer, er zorg voor te dragen dat in het LRK aan het gastouderbureau 

gekoppelde personen, gekoppeld worden aan de nieuwe houder.  

 

 

Algemeen 

Gastouderbureau Ridder Roeland is gevestigd aan De Rede 2 te Dronten. Het gastouderbureau 

staat sinds 1 augustus 2014 geregistreerd in het LRK.  

 

Recente inspectiegeschiedenis  

 11-11-2020, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 

 29-08-2019, jaarlijks onderzoek. Na herstelaanbod in domein Personeel, advies: geen 

handhaving. 

 07-09-2018, jaarlijks onderzoek. Na herstelaanbod in domein Personeel, advies: geen 

handhaving.  
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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen covid-19 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen gastouderbureau starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de houder van het gastouderbureau 

en de ouder(s). Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt het gastouderbureau in 

het Landelijk Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze 

door te geven. 

 

 

Wijzigingen 

De houder van gastouderbureau Ridder Roeland heeft de rechtsvorm waarmee het 

gastouderbureau ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) en het Handelsregister 

(NHR), gewijzigd van Eenmanszaak naar Vennootschap onder firma (vof). Van deze wijziging heeft 

de houder bericht geven aan het college en verzoekt deze de gegevens te wijzigen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan het vereiste. 
 

Gebruikte bronnen 

 Aanvraag Exploitatie 

 Interview houder gastouderbureau 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

 

Personeel 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De medewerkers van het gastouderbureau moeten een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) hebben en ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. De houder zorgt voor 

de koppelingen in het Personenregister Kinderopvang van gastouders en huisgenoten. 

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder heeft bij de Kamer van Koophandel de rechtsvorm gewijzigd in Vennootschap onder 

Firma (VOF). Dit betekent een wijziging van het KvK/NHR-registratienummer en daarmee een 

houderwijziging. Dit betekent eveneens dat de houder onder de nieuwe KvK/NHR-registratie in het 

Personenregister kinderopvang (PRK) geregistreerd en gekoppeld dient te zijn. Dit met een 

verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon (VOGRP).  

 

Bij de aanvraag tot houderwijziging heeft de houder een juiste (aan de voorwaarden voldoende) 

VOGRP ingediend. Op deze VOGRP staan twee bestuurders vermeld, t.w.: de houder en de 

echtgenoot van de houder. 

 

Bij controle van het PRK op 11 februari 2021 blijkt dat de houder onder het nieuwe KvK/NHR-

nummer, geregistreerd staat met beide bestuurders. 

De houder dient er zorg voor te dragen dat na een positief besluit tot houderwijziging door het 

college, de koppelingen aan de nieuwe houder in het PRK doorgevoerd worden.  

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de vereisten. 
 

Gebruikte bronnen 

 Aanvraag Exploitatie 

 Interview houder gastouderbureau 

 Personenregister Kinderopvang 

 



 

7 van 10 

Definitief inspectierapport gastouderbureau onderzoek voor registratie 10-02-2021 

Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

De houder van een gastouderbureau 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 

 

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 gastouderbureau; 

b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau 

exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang. 

(art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor het leggen van een koppeling met de in 

artikel 1.50, derde lid van de Wet kinderopvang genoemde personen, inclusief hemzelf en met de 

in artikel 1.56b, derde lid van de wet bedoelde personen. 

(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Gastouderbureau Ridder Roeland 

Website : http://www.ridderroeland.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000029794870 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Anne-Lotte Otten Roeland 

KvK nummer : 60613785 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  G. Schepers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dronten 

Adres : Postbus 100 

Postcode en plaats : 8250 AC DRONTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 16-02-2021 

Zienswijze houder : 18-02-2021 

Vaststelling inspectierapport : 18-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-02-2021 
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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Gastouderbureau Ridder Roeland te Dronten 

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Van: Ridder Roeland <post@ridderroeland.nl> 

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 11:56 

Aan: Toezicht Kinderopvang <toezichtkinderopvang@ggdflevoland.nl> 

Onderwerp: Re: Gastouderbureau Ridder Roeland OVR Conceptrapport 20210210gs 

  

Goedemorgen, 

  

Dank voor de toezending van het conceptrapport. Wij hebben geen op- of aanmerkingen. Dank aan 

de heer Schepers voor de (wederom) snelle afhandeling.  

  

Met groet, 

 

Pascal Otten 
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