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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. 

 

Beschouwing 

Houder KOK Kinderopvang heeft een verzoek ingediend voor wijziging van het aantal kindplaatsen 

in het Landelijk Register Kinderopvang bij kindercentrum 't Duyfrak te Valkenburg. 

 

Het gaat hierbij om het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 30 naar 46 kindplaatsen. 

 

De locatie beschikt over voldoende vierkante meters voor het gevraagde aantal kindplaatsen. 

 

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 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

KOK Kinderopvang heeft een uitbreiding kindplaatsen aangevraagd voor Kindercentrum 't Duyfrak, 

van 30 naar 46 kindplaatsen. Bij het kindercentrum heeft een verbouwing plaatsgevonden. Dankzij 

deze verbouwing is er een nieuwe groepsruimte gerealiseerd en is de buitenruimte vergroot. 

 

De ruimtes hebben de volgende oppervlaktes: 

 Groepsruimte Spelevaren: 55 m². Dit is voldoende groot voor maximaal 15 kinderen. 

 Groepsruimte Matrozen: 55 m². Dit is voldoende groot voor maximaal 15 kinderen. 

 Nieuwe groepsruimte: 62 m² . Dit is voldoende groot voor maximaal 16 kinderen.   

 

De nieuwe groepsruimte biedt voldoende oppervlakte voor het extra aantal aangevraagde 

kindplaatsen. 

 

De buitenruimte is door de verbouwing vergroot en heeft een oppervlakte van ongeveer 260 m², 

wat ook voldoende is voor het extra aantal gevraagde kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) (Locatiebezoek) 

 Plattegrond 

 Schriftelijke informatie van de houder 
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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 he t 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 : Kindercentrum 't Duyfrak 

Website : http://www.kokkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025515942 

Aantal kindplaatsen : 30 

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 KOK kinderopvang 

Adres houder : De Krom 101 

Postcode en plaats : 2221 KK Katwijk 

Website : www.kokkinderopvang.nl 

KvK nummer : 41167702 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 

Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300 AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Vos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Katwijk 

Adres : Postbus 589 
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Postcode en plaats : 2220 AN KATWIJK ZH 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-01-2022 

Zienswijze houder : 20-01-2022 

Vaststelling inspectierapport : 20-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-02-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport. 
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