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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 uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de 
gemeente Rotterdam. 

 
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. 
De buitenschoolse opvang biedt plaats aan maximaal 20 kinderen. De kinderen zijn tussen de 4 en 
12 jaar oud. Er wordt voor- en naschoolse opvang aangeboden. Er is sprake van één basisgroep 
genaamd Tijgertjes. 
 

 

Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
07-03-2019: Jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd op het domein Veiligheid en 
gezondheid. 
30-03-2018: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn op de onderzochte items geen overtredingen 

geconstateerd. 
30-01-2018: Nader onderzoek. De overtreding die tijdens het onderzoek na registratie van 15-06-
2017 is geconstateerd, is hersteld. 
15-06-2017: Onderzoek na registratie. Er is een overtreding geconstateerd op het domein 
Personeel en groepen. 
 
 

Bevindingen op hoofdlijnen 
De beroepskrachten hebben op 23 maart 2019 de opleiding EHBO voor baby's en kinderen met 
positief resultaat afgesloten. Zij zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Vorig onderzoek. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 
 
Op basis van de roosters (week 9 en 10 van 2019) en een interview met beroepskrachten is 

geconstateerd dat er tijdens de opvang niet altijd een volwassene aanwezig is met een EHBO- 
kwalificatie conform de voorschriften. Twee beroepskrachten zijn niet in het bezit van een geldige 

EHBO-kwalificatie. Uit de roosters en het interview is gebleken dat beide beroepskrachten ook 
alleen worden ingeroosterd. Dit was onder andere het geval op 07-03-2019. 
   
De houder heeft aangegeven dat alle beroepskrachten op 23-03-2019 een EHBO-cursus zullen 
volgen. De houder heeft eveneens per e-mail aangegeven dat er in het vervolg altijd minimaal één 

beroepskracht met een geldig EHBO-diploma op de BSO zal worden ingeroosterd. Op 23-03-2019 
hebben beide beroepskrachten hun EHBO-diploma behaald. 
  
 
Voortgang. 
Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder de EHBO-certificaten van beide BSO 
beroepskrachten ingezien. Deze certificaten voldoen aan de voorschriften en zijn geldig tot maart 

2021. De houder heeft er voor gezorgd dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde 
een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
Conclusie. 
De overtreding is opgeheven. 

  

 
 
Gebruikte bronnen: 
• EHBO certificaten (Rode Kruis EHBO aan baby's en kinderen.) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 
Regeling Wet kinderopvang) 
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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 : 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 : 16-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-05-2019 
 
 
 

 
 
 
 

 


