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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 
Houder VIPkids heeft een verzoek ingediend voor wijziging van het aantal kindplaatsen in het 
Landelijk Register Kinderopvang bij VIPkids Goverwelle te Gouda.  

De houder wilde in eerste instantie het aantal kindplaatsen van 48 naar 80 kindplaatsen uitbreiden. 
Tijdens het inspectieproces heeft houder dit bijgesteld naar 76 kindplaatsen en hiervoor een nieuw 

wijzigingsformulier toegestuurd. 

 
De locatie beschikt over voldoende vierkante meters voor het gevraagde aantal van 76 

kindplaatsen. 
 

Conclusie van dit incidentele onderzoek is dat er aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 

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 

De houder VIPkids heeft een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Gouda om het aantal 

kindplaatsen van kinderdagverblijf VIPKids Goverwelle op te hogen van 48 naar 76 kindplaatsen.  
 

Het kinderdagverblijf maakt momenteel al gebruik van verschillende ruimtes: 

 Groep 'Momcave' heeft een oppervlakte van 67 m². Hier worden maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 - 4 jaar opgevangen; 

 Groep 'Theater' heeft een oppervlakte van 67 m². Hier worden maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 - 4 jaar opgevangen; 

 Groep 'Baby Lounge' heeft een oppervlakte van 67 m². Hier worden maximaal 16 kinderen in 

de leeftijd van 0 - 4 jaar opgevangen; 
 Aangrenzende buitenspeelruimte met een oppervlakte van 250 m². 

VIPkids wil naast bovenstaande ruimtes, nog twee stamgroepen creëren: 
 Groep 'Baby Hotel' heeft een oppervlakte van 56 m². Hier zullen maximaal 12 kinderen in de 

leeftijd van 0 - 2 jaar opgevangen worden. Deze groepsruimte heeft een directe toegang naar 
de slaapruimte. 

 Groep 'Sprookjesdorp' heeft een oppervlakte van 109 m². Hier zullen maximaal 16 kinderen in 

de leeftijd van 1,5 - 4 jaar opgevangen worden. Indien nodig, zullen deze kinderen in de 
groepsruimte slapen. In de middag maakt de buitenschoolse opvang gebruik van deze ruimte. 

De buitenschoolse opvang is niet aanwezig, wanneer deze stamgroep geopend is. 
 

De binnenspeelruimte is voldoende groot voor de opvang van de 76 kindplaatsen die houder 

aangevraagd heeft. 
De kinderen van de dagopvang (groep Sprookjesdorp) en de buitenschoolse opvang zijn niet 

gelijktijdig aanwezig. Daardoor zijn er, ofwel maximaal 76 kinderen dagopvang aanwezig, ofwel 
maximaal 80 kinderen van een combinatie dagopvangkinderen en BSO-kinderen aanwezig. De 

buitenruimte is daarvoor, met 250 m², voldoende groot.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

 Observatie(s) (Locatiebezoek) 

 Plattegrond (Versie: 23-11-2012) 
 Wijzigingsformulier exploitatie (Versie: 29-02-2020) 
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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 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 : VIPKids Goverwelle 
Website : http://www.vipkids.eu 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : VIPKids 
Adres houder : Fluwelensingel 83 

Postcode en plaats : 2806CE Gouda 
Website : www.vipkids.eu 

KvK nummer : 51010836 
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. Kester 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Gouda 
Adres : Postbus 1086 

Postcode en plaats : 2800BB GOUDA 

 

Planning 
Datum inspectie : 17-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 10-03-2020 
Zienswijze houder : 10-03-2020 

Vaststelling inspectierapport : 12-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 02-04-2020 
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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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