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Buitenschoolse opvang Lila te Rotterdam 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Het nader onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd na een aanwijzing met 
kenmerk NON 17.278, die op 5 oktober 2017 naar de houder gestuurd is. 

 
Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang Lila 
Buitenschoolse opvang Lila maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Kinderdagverblijf Lila B.V.  
Deze organisatie heeft nog een kinderdagverblijf welke in dezelfde straat is gevestigd. 
  
Buitenschoolse opvang biedt plaats voor maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar voor voor- en 
naschoolse opvang. 
De locatie beschikt over een eigen ingang, twee grote groepsruimten en voldoende toiletten. De 
locatie beschikt niet over een aangrenzende buitenspeelruimte. De houder maakt gebruik van 
speeltuinen in de buurt. 
  
Inspectiegeschiedenis 
15-06-2017.Onderzoek na registratie. Er is een overtreding geconstateerd op het domein Personeel 
en groepen. 
26-09-2016: onderzoek voor registratie, naar aanleiding van verhuizing naar een ander pand in 
dezelfde straat. Hierbij is geadviseerd de buitenschoolse opvang in het LRKP op te nemen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat de houder de overtreding, geconstateerd op 15 juni 2017, 
heeft hersteld. Er vindt voorschoolse opvang plaats op het adres van de buitenschoolse opvang. 
  
De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Buitenschoolse opvang Lila te Rotterdam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Opvang in groepen 
 
Tijdens het onderzoek na registratie van 15 juni 2017 is het geconstateerd dat de kinderen van de 
voorschoolse opvang, in verband met het lage aantal, op het kinderdagverblijf Lila worden 
opgevangen/samengevoegd tot 8 uur. Kinderdagverblijf Lila bevindt zich op een ander adres in de 
straat. 
  
  
Voortgang: 
Tijdens het huidige inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de houder tijdens 
de voorschoolse opvang een basisgroep opvangt op het adres Franselaan 4 waar de buitenschoolse 
opvang is gehuisvest. 
Er was 1 kind en 1 beroepskracht aanwezig. De beroepskracht meldde dat zij nog 1 kind 
verwachtte deze ochtend. 
  
Conclusie: 
De houder heeft de overtreding die tijdens het onderzoek na registratie van 15 juni 2017 is 
geconstateerd, hersteld. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften.  
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Presentielijsten 
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Buitenschoolse opvang Lila te Rotterdam 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Buitenschoolse opvang Lila te Rotterdam 

 

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 : Franselaan 194A 
Postcode en plaats : 3028AL Rotterdam 
Website : www.kdv-lila.nl 
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 :  M. Potuyt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-02-2018 
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