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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

De locatiemanager heeft op 14 oktober 2021 een verzoek tot uitbreiding van de registratie in het 

LRK ingediend bij de gemeente Den Haag. 

Momenteel staat de locatie met 64 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 

12 extra kindplaatsen. In totaal 76 kindplaatsen. De uitbreiding zal plaats vinden per 1 december 

2021. 

Op woensdag 27 oktober 2021 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze 

uitbreiding te beoordelen. 

 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Robin Dak, locatie Ametisthorst maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie 

Stichting Dak Kindercentra. Deze locatie is gevestigd in de wijk Mariahoeve. Het kinderdagverblijf 

heeft na de uitbreiding 5 groepen dagopvang en beschikt over een ruime buitenruimte. 

Op dit kinderdagverblijf wordt voorschoolse educatie geboden (VE) met behulp van het programma 

Piramide. 

Op deze locatie zijn ook twee BSO groepen gevestigd.  

 

Bij de beoordeling van de aangevraagde uitbreiding is onderzocht of voldoende passend ingerichte 

binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar is voor de kinderen en of voldoende gekwalificeerd 

personeel ingezet zal worden. Ook zijn de koppelingen van de nieuwe medewerkers in het 

personenregister aan het kindercentrum gecontroleerd. 

 

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. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Wijzigingen 

Inleiding 

Wijzigingen betreffende de registratie die zich in de toekomst voordoen dient de houder per 

ommegaande aan de gemeente door te geven. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

De houder heeft de wijziging binnen de toegestane termijn aan de gemeente doorgegeven. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Inleiding 

Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 

VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een 

belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. 

Deze medewerkers worden bovendien continue gescreend. Dit gebeurt met het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). De kinderopvangondernemer is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en 

koppeling. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van alle 

beroepskrachten en andere medewerkers, zoals de pedagogisch coach, die werkzaam zijn op dit 

kindercentrum.  

De houder heeft er zorg voor gedragen dat alle beoordeelde werknemers voor aanvang van de 

werkzaamheden in het PRK zijn gekoppeld aan de organisatie waar het kindercentrum deel van uit 

maakt. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Opleidingseisen 

Inleiding 

Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 

kwalificerend diploma. In de cao-Kinderopvang en de cao-Sociaal Werk staat een overzicht 

van diploma's die volstaan. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Naast de reeds werkzame beroepskrachten van dit kindercentrum, heeft toezichthouder tevens de 

beroepskwalificaties van de twee nieuwe beroepskrachten beoordeeld. 

Daarnaast is de beroepskwalificatie van de pedagogisch coach beoordeeld. 

Alle medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Inleiding 

Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 

borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 

onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 

dagritme. 

Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang van het 

kind voorop te stellen. 

 

Groepsindeling 

Ieder kind dient ingedeeld te zijn in een vaste stamgroep. 

Indien ouders vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven dan mag het kind, gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode, worden opgevangen in één andere stamgroep 

dan de vaste stamgroep. 
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Beoordeling door toezichthouder 

Kindercentrum Robin Dak, locatie Ametisthorst heeft na de uitbreiding 5 stamgroepen. Er komt een 

peutergroep bij en er vindt een wijziging plaats van de indeling van de reeds bestaande 

stamgroepen.  

 

Per 1 december 2021 zullen de groepen als volgt worden ingedeeld:   

 

KDV           

Groep    Leeftijd  Aantal kinderen  VE  

Babygroep     0-2 jaar  12   

Peutergroep     2-4 jaar  16  *  

0-4 jaar groep     0-4 jaar  16  *  

Peuteropvang  2,5-4 jaar  16  *  

Peuteropvang**  2,5-4 jaar  16  *  

    

BSO groepen delen de ruimten met de peuteropvang       

BSO  4-7 jaar  20   

BSO  4-7 jaar  20   

 

*biedt VE aan  

**betreft de nieuwe peutergroep  

 

Alle kinderen zijn ingedeeld in één van deze groepen.   

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27 oktober 2021) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 VE certificaten 

 Taaleis 3F 

 



 

 

7 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 27-10-2021 

Robin Dak te 's-Gravenhage 

 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Inleiding 

In de Wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de inrichting en grootte van de groepsruimten 

waar de kinderen gebruik van maken. 

 

Elke groep heeft recht op een eigen, veilige en passend ingerichte groepsruimte. Per kind moet er 

minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte en tenminste 3 m² buitenspeelruimte 

beschikbaar 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, maar in ieder geval 

aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

 

Binnenruimte 

Op het kindercentrum zullen na de uitbreiding 5 stamgroepen zijn. Iedere stamgroep beschikt over 

een eigen, afzonderlijke stamgroepruimte. 

 

Op basis van de plattegrond is de oppervlakte van de groepsruimtes als volgt: 

 

 Babygroep:       56,7 m2 (minimaal 42 m² nodig voor het opvangen van 12 kinderen)    

 Peutergroep:     58,6 m2 (minimaal 56 m² nodig voor het opvangen van 16 kinderen) 

 0-4 Jaar groep: 57,5 m2 (minimaal 56 m² nodig voor het opvangen van 16 kinderen) 

 Peutergroep:     73 m2   (minimaal 56 m² nodig voor het opvangen van 16 kinderen) 

 Peutergroep**:  80 m2   (minimaal 56 m² nodig voor het opvangen van 16 kinderen) 

 

** betreft de nieuwe stamgroep. 

 

Het kindercentrum heeft voor kinderen van 0 – 1,5 jaar een afzonderlijke slaapruimte die te 

betreden is vanuit de stamgroepruimte. Elke slaapkamer biedt voldoende slaapplekken. De 

ventilatievoorziening van de slaapkamers bestaat uit mechanische ventilatie. 

Gezien de leeftijd van de kinderen in de nieuwe stamgroep (2,5 - 4 jaar) en de opvangtijden 

(8:45-12:45 u) is er voor deze groep geen aparte slaapruimte nodig. 

 

Buitenruimte  

De buitenspeelruimten van deze locatie bestaat uit drie speelpleinen. De peutergroepen mogen van 

twee daarvan gebruik maken. Deze twee speelpleinen hebben een oppervlakte van 336,5 m² en 

van 128,5 m² (voor in totaal 76 kindplaatsen is minimaal 228 m² aan buitenspeelruimte nodig). De 

buitenruimte is ruim voldoende groot voor het aantal gewenste kindplaatsen. De andere 

stamgroepen mogen tevens gebruik maken van deze speelpleinen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 27-10-2021 

Robin Dak te 's-Gravenhage 

 

Er wordt ook voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging, 

passende inrichting en veiligheid. De peutergroep grenst aan de buitenruimte, welke in z’n geheel 

is omheind. Er zijn verschillende speeltoestellen aanwezig, zowel voor de jongere als de oudere 

kinderen. De twee speelpleinen grenzen aan elkaar, maar kunnen afgesloten worden met een 

hekje, waardoor de groepen ook de gelegenheid hebben om apart te spelen. Er zijn spelmaterialen 

aanwezig zoals fietsjes en keukenspulletjes om in de buitenkeuken mee te spelen. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 27 oktober 2021) 

 Observatie(s) ( d.d. 27 oktober 2021) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Robin Dak 

Website : http://www.dakkindercentra.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000007885482 

Aantal kindplaatsen : 64 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting DAK kindercentra 

Adres houder : Postbus 10395 

Postcode en plaats : 2501 HJ 'S-GRAVENHAGE 

KvK nummer : 41156590 

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 :  R. Brugmans 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
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Planning 

Datum inspectie : 27-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 10-11-2021 

Zienswijze houder : 11-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 12-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 03-12-2021 
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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. 
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