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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het wijzigingsverzoek d.d. 07-06-2018 
betreffende de uitbreiding van 45 naar 47 kindplaatsen. 
  

 
Beschouwing 
Feiten over het kinderdagverblijf 
Kinderdagverblijf De Dikkedeur, locatie Groene Inval maakt deel uit van kinderopvangorganisatie 
De Dikkedeur Kralingen B.V. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in Rotterdam. De 
locatie is in het LRK geregistreerd met 45 kindplaatsen. De houder is voornemens om het 
kindaantal uit te breiden naar 47. Deze uitbreiding zal gaan plaatsvinden in de groepsruimte 
van Het Konijn waar momenteel maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden 

opgevangen. Het kinderdagverblijf is gelegen in het Kralingse Bos. 

   
Inspectiegeschiedenis 
21-11-2017; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de voorschriften. 
23-11-2016; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de voorschriften. 
11-03-2015; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de voorschriften. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder voldoet aan de getoetste eisen van de Wet Kinderopvang betreffende de voorschriften 
van de accommodatie. 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 
  

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
  
 

Eisen aan ruimtes 
 
Kinderdagverblijf De Dikkedeur, locatie Groene Inval heeft op 07-06-2018 een uitbreiding van 2 
kindplaatsen aangevraagd. Deze uitbreiding heeft betrekking op de stamgroep Het Konijn waar 
momenteel maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden opgevangen.  
  

Naar aanleiding van de aanvraag voor wijziging kindplaatsen heeft de toezichthouder tijdens dit 
incidenteel onderzoek de groepsruimte beoordeeld, die een oppervlakte heeft van 38,7m². Dit is 

groot genoeg voor de opvang van 11 kinderen. 
  
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de houder en de manager en de toezichthouder heeft het 
pedagogisch beleidsplan (Blij en Zorgeloos opvoeden) en het pedagogisch werkboek geraadpleegd. 
  

  
Met de houder en de manager is besproken dat de beroepskrachten zich bewust zijn dat er achter 
de deur kinderen kunnen bevinden. De beroepskrachten kijken allereerst door het raam alvorens 
de deur te openen. Dit is tevens door de toezichthouder opgemerkt voor aanvang van de inspectie. 
In de groepsruimte zijn geen spelmaterialen en speelhoeken in de nabijheid van de verkeersroute 
geplaatst. 
Het speelgoedbeleid dat beschreven staat in het pedagogisch werkboek vraagt van de 

beroepskrachten een begeleiding bij het spelen. Aan te nemen valt dat zij dit niet zullen laten 
plaatsvinden direct bij de toegangsdeur en/of de toiletdeuren. 
De peuters maken niet alle dagen gebruik van het toilet in de groepsruimte van het Konijn. 
Meerdere peuters worden in de eigen groepsruimte verschoond en regelmatig spelen de 
peutergroepen De Eend en De Aap samen in de groepsruimte van De Eend waar gebruikt wordt 

gemaakt van het toilet aldaar. 

In de praktijk zal moeten blijken of het toiletgebruik door kinderen en personeel van de groep De 
Aap niet verstorend zal werken voor de kinderen van groep Het Konijn. 
  
Het kinderdagverblijf beschikt over een zeer ruime buitenruimte die groot genoeg is voor de 
opvang van alle kinderen. 
  
De locatie heeft 3 slaapkamers waar voldoende bedden in staan voor de kinderen tot anderhalf 

jaar. 
  
Conclusie: 
De toezichthouder adviseert positief de uitbreiding naar 47 kindplaatsen in het LRK te registreren. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en manager) 
 Observaties 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (Blij en Zorgeloos opvoeden) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkboek) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Dikkedeur, locatie Groene Inval 

Website : http://www.dikkedeur.nl 
Aantal kindplaatsen : 45 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Dikkedeur Kralingen B.V 

Adres houder : Bethlehemstraat 27A 
Postcode en plaats : 3061GA Rotterdam 
KvK nummer : 24322279 
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 : 16-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 18-07-2018 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder geeft op 26 juli 2018 in een mail aan geen gebruik te maken van een zienswijze. Er is 
overeenstemming over de inhoud van het rapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


