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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

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 
Mevrouw Bayrak-Kiraç heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het wijzigen van de rechtsvorm 
van de houder van het kinderdagverblijf. Er was eerst sprake van een eenmanszaak, dit 
is gewijzigd naar een VOF. De natuurlijke personen hierbij is hetzelfde gebleven. Houder beschikt 
over een VOG rechtspersoon welke voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Mevrouw Bayrak-Kiraç heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het wijzigen van de rechtsvorm 
van de houder van het kinderdagverblijf. Er was eerst sprake van een eenmanszaak en dit 
is gewijzigd naar een VOF. De natuurlijke personen hierbij is hetzelfde gebleven. Houder beschikt 
over een VOG rechtspersoon die voldoet aan de gestelde eisen.   
De overige onderdelen zijn niet getoetst. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Rechtspersoon) 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Be Happy 
Vestigingsnummer KvK : 000031746438 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kübra Kiraç 
KvK nummer : 62766627 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. Colijn 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leiderdorp 
Adres : Postbus 35 
Postcode en plaats : 2350AA LEIDERDORP 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 09-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-04-2018 
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Kinderopvang Be Happy te Leiderdorp 

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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