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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 het kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf Lila maakt samen met buitenschoolse opvang Lila deel uit van 
kinderopvangorganisatie Kinderdagverblijf Lila B.V. 
Kinderdagverblijf Lila staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
geregistreerd met 39 kindplaatsen. 
De kinderen worden opgevangen in drie stamgroepen. 
 

 

Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
07-03-2019: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op het domein Personeel en 
groepen. 
30-01-2018: Jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

08-09-2017: Jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder heeft na constatering van de overtredingen tijdens het jaarlijks onderzoek ( 07-03-
2019) direct maatregelen getroffen. De overtredingen van het domein Personeel en groepen zijn 
opgeheven. 

De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 
 

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

 

Personeel en groepen 
 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Vorig onderzoek. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 7 maart 2019 heeft de toezichthouder het volgende 
geconstateerd: 
Bij deze steekproef is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK) 

van 5 beroepskrachten en 4 stagiaires beoordeeld. 
  

De toezichthouder heeft geconstateerd dat 2 medewerkers en 3 stagiaires niet in het PRK 
(ingeschreven en) gekoppeld zijn aan de houder. 
   
De koppeling in het PRK is van 1 persoon (na overleg en overreding) op 12-03-2019 gerealiseerd. 
Op 15-02-2019 zijn vier koppelingen nog niet gerealiseerd, houder heeft aangegeven dat deze 

personen nog geen VOG hebben. Op 21-03-2019 zijn een beroepskracht en stagiaire eveneens 
gekoppeld. De houder heeft aangegeven dat de roosters zijn aangepast en dat de personen zonder 
VOG tijdelijk niet op de stamgroepen zullen worden ingeroosterd.  
Toezichthouder heeft geconstateerd dat van 07-03-2019 t/m 21-03-2019 met het oog op 
bovenstaande, 2 vaste beroepskrachten niet worden ingeroosterd. 
 
 

Voortgang. 
Tijdens het nader onderzoek heeft de toezichthouder de inschrijving en de koppeling in het 
personenregister kinderopvang (PRK) van alle beroepskrachten en stagiaires beoordeeld. 
De gecontroleerde medewerkers zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het PRK. 
Tevens heeft de toezichthouders in de personeelsroosters kunnen zien dat de houder de 

desbetreffende beroepskrachten na constatering van de overtreding niet heeft ingezet. 

Zij hebben hun werkzaamheden weer hervat na inschrijving en koppeling in het PRK. 
De stagiaires zijn, in overleg met het opleidingsinstituut, ook niet op de locatie aanwezig geweest 
tot de inschrijving en de koppeling in het PRK heeft plaatsgevonden. 
 
Conclusie. 
De overtreding is opgeheven. 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Personen Register Kinderopvang 
• Personeelsrooster (maart 2019) 
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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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Lila BV 

Vestigingsnummer KvK : 000027140652 
Aantal kindplaatsen : 39 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 

 


