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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang Lila 
De buitenschoolse opvang Lila betreft een verhuizing naar een nieuwe locatie de Franselaan 4 in 

Rotterdam waar de houder de voor- en naschoolse opvang wil organiseren voor maximaal 20 
kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
  
Buitenschoolse opvang Lila maakt samen met het kinderdagverblijf Lila deel uit van 
kinderopvangorganisatie Kinderdagverblijf Lila B.V. 
De houder wil op de huidige locatie een uitbreiding maken in aantal kindplaatsten voor 
kinderdagverblijf en met de buitenschoolse opvang naar de Franselaan 4 verhuizen. 

  
De nieuwe locatie buitenschoolse opvang is gevestigd in de ruimten van een buitenschoolse opvang 

van een houder die hier gestopt is met de exploitatie. 
De buitenschoolse opvang beschikt over een eigen ingang, twee grote groepsruimten en 
de toiletten. De locatie beschikt niet over een aangrenzende buitenspeelruimte. De houder wil 
gebruik maken van de speeltuinen in de buurt om buiten te kunnen spelen. 

  
  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Tijdens dit onderzoek voor registratie is geconstateerd dat de houder op deze nieuwe locatie 
begonnen is met de exploitatie. Vanaf 19 september j.l. worden hier maximaal 10 kinderen 
opgevangen met 1 beroepskracht. 
Dit initiatief van de houder is niet in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De houder kan 

alleen op basis van een positieve beschikking van de verantwoordelijke gemeente en de registratie 
in het LRKP beginnen met de exploitatie op een locatie. 
De gemeente is dezelfde dag hierover geïnformeerd. 
  
Op basis van de bevindingen zal de exploitatie redelijkerwijs plaatsvinden in overeenstemming met 
de kwaliteitseisen gesteld bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

(Wko). 

  
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 
  
  
  
  

  

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Gezien het feit dat de exploitatie op de Franselaan 4 is aangevangen, voordat de gemeente een 
beschikking heeft gegeven, wordt aan de gemeente Rotterdam geadviseerd om te handhaven. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 
 

De houder is voornemens kinderen op te vangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De kinderen zullen 
gedurende de dag worden verzorgd en er zal opvoeding worden geboden door de gediplomeerde 
beroepskrachten. 
Deze doelen staat verder in het pedagogisch beleidsplan beschreven. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 

 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Kinderdagverblijf Lila B.V. heeft twee kinderopvanglocaties waar in het verleden (2014 en 2015) de 
handhavingsadvies is gegeven. De houder heeft direct maatregelen genomen om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke vereisten. 
  

Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
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Pedagogisch klimaat 

 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
Buitenschoolse opvang Lila hanteert een eigen pedagogisch beleidsplan waar onder meer het 
volgende is beschreven: 
 een in duidelijke en observeerbare termen beschreven visie waarop de 4 basisdoelen 

gewaarborgd worden; 
 een duidelijke en observeerbare beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 

leeftijdsopbouw van de basisgroep; 
 de achterwachtregeling; 
 wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren; 
 het wenbeleid. 
  

Aandachtspunten: 

  
 In het pedagogisch beleidsplan staat bij het onderdeel samenvoegen beschreven dat de 

buitenschoolse opvang samengevoegd kan worden met het kinderdagverblijf. Gezien de 
buitenschoolse opvang niet meer op hetzelfde adres is gevestigd als het kinderdagverblijf kan 
het samenvoegen van kinderen niet meer plaats vinden. 

 In het pedagogisch beleidsplan staat bij drie-uursregeling dat er per dag maximaal 3 uur 

afgeweken mag worden van toegestane beroepskracht-kindratio. Deze afwijking geldt alleen in 
de schoolvakanties, als de locatie minimaal 10 uur open is. Op de gewone dagen is een half 
uur de maximale afwijking 

  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie: 07, 30-8-2016) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij indienen van de aanvraag aangeleverd en 
beoordeeld. 
De verklaring omtrent het gedrag van de beroepskracht is tijdens een eerdere inspectie 

beoordeeld. 
Er zijn geen stagires of vrijwilligers aanwezig. 
  
De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke 
vereisten. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 

 
Voor de buitenschoolse opvang is één beroepskracht geworven. Deze beroepskracht beschikt over 
een passende beroepskwalificatie. De houder is momenteel bezig met het werven van een tweede 
beroepskracht. 
Er zijn nog geen stagiaires aanwezig. 
  

Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.  
 
 
Opvang in groepen 
 
In het pedagogisch beleidsplan staat de opvang in groepen beschreven. De uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan met betrekking tot opvang in groepen zal tijdens het onderzoek na 
registratie beoordeeld worden.  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Alle documenten zijn geschreven in het Nederlands. 

De houder wil gebruik van de Nederlandse taal op deze locatie hanteren. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 38) 
 Kindbezetting van 1 t/m 26 september 2016 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 25-8-2016 en op 
12-1-2016. 
De risico's zijn per groepsruimte door de locatieverantwoordelijke geïnventariseerd. 

  
De houder wil gebruk maken van drie speeltuinen en een kinderboerderij in de buurt. 
In de risico-inventarisatie veiligheid wordt verwezen naar protocol uitstapjes met de afspraken die 
de houder zal hanteren wanneer de kinderen op de speeltuinen zullen gaan spelen. 
  
De risico-inventarisatie dient nogmaals herzien te worden na de exploitatiedatum. 
  

Aandachtspunten: 

Volgens de risico-inventarisatie is een aantal maatregelen uitgevoerd terwijl dat tijdens de 
inspectie niet geconstateerd is, namelijk: 
- de deuren zijn niet voorzien van veiligeidsfolie; 
- de 4 camera's zijn niet geplaatst. 
Dit is tijdens de inspectie besproken met de locatieverantwoordelijke. 
  

De toepassing van de risico-inventarisatie zal tijdens het onderzoek na registratie beoordeeld 
worden. 
  
Er wordt voldaan aan  de wettelijke vereisten. 
  
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 
kinderopvang en dat is toegepast op de organisatie. Binnen de organisatie zal binnenkort een 
aandachtfunctionaris aangewezen worden. 

  

De meldcode wordt in ieder geval jaarlijks in het teamoverleg besproken. 
  
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 25-8-2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 12-1-2016) 

  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 
 Protocol buitens spelen en uitstapjes 
 Protocol vervoer BSO Lila 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De locatie beschikt over twee aangrenzende binnenspeelruimten met een oppervlakte van 
ongeveer 70m² wat voldoende is voor 20 kinderen. 
  

Tijdens de inspectie zijn de groepsruimten ingericht met kasten met speelgoed, grote tafels, een 
zitbank en televisie voor spelletjes. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Buitenspeelruimte 

 

De buitenschoolse opvang beschikt niet over een aangrenzende buitenspeelruimte. De houder wil 
gebruik maken van de speeltuinen en een kinderboerderij in de buurt. Deze openbare speelplekken 
zijn op loopafstand bereikbaar. Zie verder item Veiligheid en gezondheid. 
Beschrijving van de buitenspeelruimte staat ook in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond 
 Rondleiding door de locatie en de speeltuinen. 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder informeert de ouders via: 
  
  

  
  
     ouderavonden 
Aandachtspunt: 
Het laatste nieuwsbrief op de website is gedateerd op september 2015. 
  
De ouders worden geïnformeerd over het te voeren beleid zoals o.a. de groepsgrootte, de 

opleidingseisen van de beroepskrachten, de klachtenregeling etc. 

  
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders op de website. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 

 
Oudercommissie 
 
Er is één ouder geworven voor de oudercommissie. 
De houder dient inspanningen te verrichten om e kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten. 
  

Dit item zal tijdens het onderzoek na registratie beoordeeld worden. 
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 

Dit item zal tijdens het onderzoek na registratie beoordeeld worden. 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 

mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 
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De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenspeelruimte 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Buitenschoolse opvang Lila 

Website : http://www.kdv-lila.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Lila B.V. 
Adres houder : Rotterdamseweg 183C 

Postcode en plaats : 2629HD DELFT 
Website : www.kdv-lila.com 
KvK nummer : 57728615 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  K. Avdic 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

 
Planning 
Datum inspectie : 26-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 30-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-10-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-10-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 03-10-2016 
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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 op 30-9-2016 aangegeven akkord te zijn over de inhoud van het concept rapport. 
Op 3-10-2016 heeft de houder aangevegen dat de buitenschoolse activiteiten op de Franslaan 
4 gestopt zijn tot de gemeente een beschikking heeft gegeven.   

  

 
 
 

 


