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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. 
Stichting Rijswijkse Kinderopvang heeft op 15-10-2018 een verzoek tot uitbreiding van de 
registratie in het LRK ingediend bij de gemeente Delft. 

Momenteel staat de locatie met 12 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 
4 extra kindplaatsen. De beoogde datum voor de uitbreiding heeft reeds plaatsgevonden per 01-

11-2018. 
  
Op 08-11-2018 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze uitbreiding te 

beoordelen. 

 

 
Beschouwing 
 

Bij de beoordeling van de aangevraagde uitbreiding is onderzocht of voldoende passend ingerichte 
binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar is voor de kinderen. 
  

Toezichthouder geeft een positief advies aan de gemeente betreffende de aangevraagde uitbreiding 
van het aantal kindplaatsen. Er wordt aan de wettelijk gestelde voorwaarden voldaan. 

 

 
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 
 
Op kindercentrum Eglantier bevindt zich één stamgroep waarin kinderen van 0-4 jaar worden 

opgevangen. 
 

Binnenspeelruimte 
De oppervlakte van de groepsruimte is 70 m². Voor de gevraagde uitbreiding naar 16 kinderen is 
minimaal 56 m² nodig. 

  
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig. Hier wordt aan 
voldaan. 

  
Slaapruimte 

Kindercentrum Eglantier heeft één stamgroep. Het kindercentrum biedt voor kinderen van 0 – 1½ 
jaar een afzonderlijke slaapruimte die is te betreden vanuit de stamgroepruimte. De groep beschikt 
over 2 slaapruimtes. De ventilatievoorziening van de slaapkamers bestaat uit mechanische 

ventilatie. 
   

Buitenspeelruimte 
Naast voldoende binnenspeelruimte dient ook per aanwezig kind ten minste 3 m² 
buitenspeelruimte vast beschikbaar te zijn. Deze buitenspeelruimte dient voor kinderen in de 

leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum te zijn. Voor kinderen van twee jaar of 
ouder dient de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum te liggen, maar 
in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 

  
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van 389 m². Dit is voldoende groot 

voor het aangevraagde aantal naar 16 kindplaatsen. Er wordt ook voldaan aan de gestelde 
kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging, passende inrichting en veiligheid. 
  

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d. 08-11-2018 met mevr. J. de 

Man) 
 Wijzigingsformulier kinderopvang en buitenschoolse opvang 
 Inspectierapport d.d. 19-12-2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 



 

6 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 08-11-2018 

Eglantier te Delft 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Eglantier 

Website : http://www.kinderopvang-plein.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Rijswijkse Kinderopvang 

Adres houder : Postbus 593 
Postcode en plaats : 2280 AN RIJSWIJK ZH 

Website : https://www.kinderopvang-plein.nl/ 
KvK nummer : 41156673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  E. Duindam 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Delft 

Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600 AC DELFT 

 
Planning 
Datum inspectie : 08-11-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 08-11-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


