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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
De oordelen zijn gebaseerd op documenten die zijn opgestuurd bij de aanvraag wijziging 
kindplaatsen, een plattegrond en de bevindingen van de toezichthouder tijdens het onderzoek voor 
registratie op 4 mei 2016. 

 
Beschouwing 
Feiten over buitenschoolse opvang Kids Pleasure, locatie Planciusstraat. 
Buitenschoolse opvang Kids Pleasure, locatie Planciusstraat is de tweede locatie van de 
kinderopvangorganisatie van mevrouw K. Montfoort in Hoek van Holland. Deze 
kinderopvangorganisatie beheert aan de Tasmanweg haar eerste buitenschoolse opvang. 
  
Na het onderzoek voor registratie op 4 mei 2016 staat buitenschoolse opvang Kids Pleasure, locatie 
Planciusstraat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 10 kindplaatsen. De 
exploitatie zal starten na de zomervakantie 2016. 
  
De Jozefschool, waarin de buitenschoolse opvang is gehuisvest, heeft aan de houder het verzoek 
gedaan om ook voorschoolse opvang aan te bieden. 
Om die reden heeft de houder een verzoek wijziging kindplaatsen van 10 naar 30 ingediend bij de 
gemeente Rotterdam. Deze aanvraag is in eerste instantie afgewezen door de gemeente 
Rotterdam. 
De houder heeft later, na de aanvraag, extra informatie verstrekt waaruit blijkt er voor de 
voorschoolse opvang gebruik gemaakt gaat worden van een tweede lokaal. De toezichthouder 
heeft tijdens het onderzoek voor registratie op 4 mei 2016 dit tweede lokaal gezien. Er zijn 
geen tekortkomingen opgemerkt om dit lokaal te gebruiken voor voorschoolse opvang. 
De aanvraag wordt in dit incidenteel onderzoek opnieuw beoordeeld. 
  
Uit de aangeleverde plattegrond blijkt dat de aanvraag voor uitbreiding naar 30 kindplaatsen niet 
correct is. De houder kan wel een uitbreiding realiseren van 26 kindplaatsen voor de voorschoolse 
opvang. 
  
Voor de naschoolse opvang blijft het aantal kindplaatsen 10, omdat de houder na schooltijd geen 
gebruik kan maken van het tweede lokaal. 
  
Inspectiegeschiedenis. 
04-05-2016. Onderzoek voor registratie. Opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met 10 kindplaatsen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 
De aanvraag voor 30 kindplaatsen wordt afgewezen. De houder kan voor de voorschoolse opvang 
uitbreiden naar 26 kindplaatsen. 
  
  
  
  

 
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) af te wijzen. 
Zie voor een toelichting de beschouwing van de toezichthouder en het betreffende domein. 
De toezichthouder adviseert de gemeente om een uitbreiding naar 26 kindplaatsen goed te keuren. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Op 8 augustus 2016 heeft de toezichthouder de plattegrond ingezien en oordeelt dat met de 
oppervlakte van 47,84 m² voor het eerste lokaal en 47,91 m² voor het tweede lokaal er ruimte is 
voor de opvang van maximaal 26 kinderen gedurende de voorschoolse opvang. De aanvraag voor 
30 kindplaatsen wordt afgewezen. 
 
Voor de naschoolse opvang blijft de 10 kindplaatsen waarmee de locatie geregistreerd staat in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, gehandhaafd. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte 
binnenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond (aangeleverd aan de toezichthouder via de mail op 8-8-2016.) 
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Inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

6 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 10-08-2016 

BSO Kids Pleasure te Hoek van Holland 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Kids Pleasure 
Website : http://www.bsokidspleasure.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kimberly Montfoort 
Website : www.bsokidspleasure.nl 
KvK nummer : 52322122 
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 : 10-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 10-08-2016 
Zienswijze houder : 11-08-2016 
Vaststelling inspectierapport : 11-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 11-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij willen graag de uitbreiding naar 26 kindplaatsen voor de voorschoolse opvang. Verder hebben 
wij geen opmerkingen. 
  
  
  
Met vriendelijke groetjes, 
  
Kimberly Montfoort 

 
 
 

 


