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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. 

 
Beschouwing 
De houder heeft een verzoek ingediend voor wijziging van het aantal kindplaatsen in het Landelijk 
Register Kinderopvang bij buitenschoolse opvang Joppensz te Leiden. 
  
Het gaat hierbij om het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 30 naar 44 kindplaatsen. 
  
De locatie beschikt over voldoende vierkante meter 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 en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Buitenschoolse opvang Joppensz maakt volgens opgaaf van houder gebruik van de volgende 
ruimtes: 
  
Groepsruimte 1: 60 m² 
Groepsruimte 2: 51 m² 
Speellokaal: 70 m² 
Technieklokaal: 60 m² 
  
De gezamenlijke oppervlaktes zijn voldoende groot voor het gevraagde aantal kindplaatsen (44). 
  
Deze opvanglocatie maakt als buitenspeelruimte gebruik van het schoolplein. Het schoolplein heeft 
volgens opgaaf van houder een oppervlakte van 132 m² en dat is voldoende groot voor de opvang 
van 44 kinderen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Plattegrond 
 Schriftelijke informatie van de houder 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Joppensz 
Website : http://www.dekinderhaven.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000019425570 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Batavieren 
Adres houder : IJsselkade 48 
Postcode en plaats : 2314VM Leiden 
Website : www.dekinderhaven.nl 
KvK nummer : 28094614 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Vos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leiden 
Adres : Postbus 9100 
Postcode en plaats : 2300PC Leiden 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 18-12-2018 
Zienswijze houder : 18-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 18-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-01-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport.  
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