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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 betreffende de 
uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 25 naar 30. 

   
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften 
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
 
Er heeft geen bezoek op locatie plaatsgevonden. 
 

Beschouwing 
Feiten over kinderdagverblijf Kaere kids 
Kaere Kids is een particuliere organisatie voor kinderopvang, een nieuw kinderdagverblijf in 
Kralingen. Kaere kids maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Just Kiddies B.V. 

Het onderzoek voor registratie is op 04-10-2018 uitgevoerd. Op 19-10-1018 is het 

kinderdagverblijf in het landelijke register kinderopvang (LRK) geregistreerd. Kaere kids biedt 
kleinschalige dagopvang aan kinderen vanaf acht weken tot vier jaar. 
Kaere kids heeft 2 stamgroepen één babygroep en een dreumes/peutergroep. De pedagogische 
visie van Kaere Kids is in de inrichting terug te zien. 
 
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden. 

• 11-01-2019; onderzoek na registratie. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd op de 
onderzochte items; 

• 04-10-2018; onderzoek voor registratie. Het kinderdagverblijf is opgenomen in het LRK. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek blijkt dat er voldoende m² binnenspeelruimte is voor de aangevraagde 30 
kindplaatsen. Echter blijkt dat er onvoldoende m² buitenspeelruimte is voor de aangevraagde 30 

kindplaatsen. De houder heeft aangegeven het aantal kindplaatsen graag aan te willen passen naar 
28. Voor de 28 kindplaatsen is wel voldoende m² buitenspeelruimte. 

 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
In afwijking van het wijzigingsverzoek, adviseert de toezichthouder de gemeente Rotterdam 
om het kinderdagverblijf op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang met 28 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Accommodatie 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 
De houder is voornemens om een derde stamgroep te creëren waarin de kinderen worden 
voorbereid op de basisschool. 

 
Er zijn 3 groepen, deze groepen beschikken over voldoende m² voor het aantal op te vangen 
kinderen; 

 

Naam groep Aantal kinderen Beschikbare m² 

 baby's 9  34 m² 

 dreumes/peuter 14 109 m² 

 3+ groep 5  22 m² 

 
 
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar met voldoende bedjes. 
 
De binnenruimtes die al in gebruik zijn, zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal 
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

De binnen-en buitenruimtes waar de kinderen worden opgevangen zijn veilig en toegankelijk. 
 
Buitenruimte 
Het kindercentrum heeft 84 m² buitenspeelruimte. Benodigd is 3m² buitenspeelruimte per kind. 
Voor de aangevraagde 30 kindplaatsen is er onvoldoende m² buitenspeelruimte. 

 
Op basis van het aantal m² buitenspeelruimte is er plaats voor maximaal 28 kinderen. De houder 

heeft aangegeven dat een registratie met 28 kindplaatsen beter past bij de wijze waarop zij de 
stamgroepen wil indelen. De houder wil het aantal kindplaatsen graag verhogen naar 28.  
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact per mail) 
• Plattegrond 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kaere Kids 
Website : http://www.kaerekids.nl 
Aantal kindplaatsen : 25 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Just Kiddies 
Adres houder : Hoekeindseweg 81 
Postcode en plaats : 2665KB Bleiswijk 
KvK nummer : 27314780 

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 :  J.M. van  Witzenburg- de Vos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

 

Planning 
Datum inspectie : 31-10-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 31-10-2019 
Zienswijze houder : 05-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 05-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Dankjewel voor het concept rapport. 
  
Ik kan mij volledig vinden in de oordelen en wat er is opgenomen in het rapport. 
  
Het is een heerlijke plek om te werken en daar past een minder drukke peutergroep ook beter bij. 

 
 
 
 
 
 

 


