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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Er zijn geen overtredingen op de kwaliteitseisen meer geconstateerd. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum 

Kindercentrum Nigel's Kidzz is een kleinschalig kinderdagverblijf aan de Wieldrechtstraat 19 te 

Rotterdam. Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit maximaal 12 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Sinds 1 maart 2022 heeft de houder ook een buitenschoolse 

opvang. Deze is gevestigd op een ander adres, vlak bij het kinderdagverblijf. 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het 

kindercentrum. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 28-02-2022: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd. De koppeling van beroepskrachten in het Personenregister 

Kinderopvang is niet in orde en de administratie is niet compleet. Hierdoor kan de houder niet 

aantonen dat één van beroepskrachten beschikt over een passende opleiding voor de 

werkzaamheden.  

 02-03-2021: jaarlijks onderzoek. De houder heeft een herstelaanbod gekregen en heeft 

hersteld wat er niet op orde was. Dit geldt voor de onderwerpen Pedagogisch beleid en Inzet 

pedagogisch beleidsmedewerkers. 

 03-02-2020: jaarlijks onderzoek. De houder heeft een herstelaanbod gekregen en hersteld wat 

er niet op orde was. Dit geldt voor de onderwerpen Pedagogisch beleid en Informatie. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij het jaarlijks onderzoek van 28 februari 2022 niet 

in orde waren opnieuw gecontroleerd. Dit zijn de bevindingen: 

 Administratie: Er is geen overtreding op de kwaliteitseis meer geconstateerd.  

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang: Er is geen overtreding op de 

kwaliteitseis meer geconstateerd.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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

ouderparticipatieopvang 
 

Administratie 

Situatie tijdens het onderzoek van 28 februari 2022 

Tijdens het onderzoek naar het kindercentrum is een overtreding op de kwaliteitseis geconstateerd. 

Van één van de door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten is in de administratie geen 

kopie van het diploma en/of certificaat aanwezig waaruit haar beroepskwalificatie blijkt. Er is een 

herstelaanbod gedaan, maar het is de houder niet gelukt om binnen de afgesproken periode (een 

kopie van) het diploma te overleggen aan de toezichthouder.   

 

Voortgang 

Het inspectierapport is op 21 maart 2022 definitief gemaakt. Op 16 april 2022 heeft de houder 

alsnog een kopie van het diploma van de betreffende beroepskracht aan de toezichthouder 

gestuurd. 

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

De toezichthouder heeft de overtreding niet opnieuw geconstateerd. Sinds de vorige inspectie zijn 

er drie nieuwe beroepskrachten op het kindercentrum werkzaam. De houder heeft een kopie van 

de beroepskwalificatie van deze beroepskrachten in de administratie.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Inzage in de administratie van de houder (diploma/kwalificatie beroepskrachten) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Situatie tijdens het onderzoek van 28 februari 2022 

Tijdens het onderzoek naar het kindercentrum is een overtreding op de kwaliteitseis geconstateerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat één van de beroepskrachten niet gekoppeld is aan de houder vóórdat 

ze gestart is met de werkzaamheden op het kinderdagverblijf. De koppeling heeft plaatsgevonden 

2,5 maand na de indiensttreding van de beroepskracht.  

 

Situatie tijdens dit nader onderzoek  

Sinds de vorige inspectie zijn er drie nieuwe beroepskrachten op het kindercentrum werkzaam. De 

houder heeft de beroepskrachten gekoppeld vóórdat ze gestart zijn met de werkzaamheden. De 

toezichthouder heeft de overtreding niet opnieuw geconstateerd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Personenregister Kinderopvang 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 Presentielijsten (2 - 12 mei 2022) 

 Personeelsrooster (2-12 mei 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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

ouderparticipatieopvang 

 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

 



 

 

7 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-05-2022 

Nigel's Kidzz te Rotterdam 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Nigel's Kidzz 

Website : http://www.nigelskidzz.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000036246743 

Aantal kindplaatsen : 12 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Nigel's Kidzz B.V. 

Adres houder : Wieldrechtstraat 19 

Postcode en plaats : 3081 EK Rotterdam 

KvK nummer : 67745075 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  A.J.  van der Pijl 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 17-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-05-2022 
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