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De Kinderkamer te Vuren 

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. 
Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ingediend door de houder bij 
de gemeente West Betuwe. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 
 
Korte beschrijving van het kinderdagverblijf (KDV) 
Het kinderdagverblijf van Kinderopvang Lingewaal BV dat in Vuren is gevestigd heet De 
Kinderkamer. Het is een KDV in een voormalige woning en biedt aan twee groepen kinderen 
opvang; aan kinderen in een babygroep voor kinderen van nul-twee jaar en aan kinderen in een 
peutergroep voor kinderen van twee-vier jaar. Aangrenzend aan het pand zit de buitenspeelruimte. 
 
Kinderopvang Lingewaal BV. biedt tevens nog opvang aan in Herwijnen en Gorinchem. In Vuren zit 
nog een buitenschoolse opvang (BSO). 
 
Het KDV staat met 31 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
Houder wil het aantal kindplaatsen verhoogd hebben naar 32. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de voorgaande inspectie onderzoeken zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Naar aanleiding van het onderzoek dat plaatsvond op 7 februari 2019 is geconstateerd dat houder 
voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 
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. 
Aantal kindplaatsen verhogen naar 32. 
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De Kinderkamer te Vuren 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Sinds het laatste jaarlijkse onderzoek is de indeling van de groepen niet veranderd. Er komt alleen 
bij de babygroep een plek bij. De indeling is als volgt: 
 
 Babygroep - maximaal 16 kinderen 
 Peutergroep - maximaal 16 kinderen 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat tevens een korte werkwijze van de stamgroepen. 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en 
leeftijdsopbouw van de stamgroepen en voldoet daarmee aan de getoetste voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (binnen- en buitenruimte) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Pedagogisch beleidsplan (Kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang De 

Kinderkamer 2018) 
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De Kinderkamer te Vuren 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Binnenspeelruimte 
Er is voldoende binnenspeelruimte voor de uitbreiding van één kind. De uitbreiding zal plaats gaan 
vinden op de babygroep. Deze ruimte is passend ingericht voor de leeftijd en het aantal kinderen. 
De ruimte beschikt over ten minste 3,5 m² per aanwezig kind. 
 
Het KDV beschikt ook over voldoende slaapruimte voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar.  
 
Buitenspeelruimte 
Er is tevens voldoende buitenspeelruimte (ten minste 3 m² per aanwezig kind) voor het maximaal 
aantal op te vangen kinderen van 32. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden van accommodatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observatie(s) (binnen- en buitenruimte) 
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De Kinderkamer te Vuren 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d 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) 

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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De Kinderkamer te Vuren 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kinderkamer 
Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Lingewaal BV 
Adres houder : Mildijk 109 
Postcode en plaats : 4214DR Vuren 
KvK nummer : 30244409 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Ross 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : West Betuwe 
Adres : Postbus 112 
Postcode en plaats : 4190CC Geldermalsen 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 14-02-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-03-2019 
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De Kinderkamer te Vuren 

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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