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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. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

Inleiding  

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kinderdagverblijf De Verborgen Schat is onderdeel van Kindercentrum De verborgen Schat B.V. De 

houder van deze locatie is ook houder van een kinderdagverblijf in Amsterdam. Kinderdagverblijf 

De Verborgen Schat is gevestigd op een bedrijventerrein in Woerden. De locatie staat in het 

Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 34 kindplaatsen per dag en is 

geopend sinds juli 2016. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 

jaar en bestaat uit 3 groepen. De locatie is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 

18:30 uur. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 29-09-2021 heeft de gemeente Woerden van Kinderdagverblijf De Verborgen Schat het verzoek 

ontvangen tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 34 naar 39 in het Landelijk Register 

Kinderopvang voor Kinderdagverblijf De Verborgen Schat te Woerden. De houder heeft het 
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voornemen de wijziging vanaf 18-10-2021 door te voeren. De gemeente heeft de GGD gevraagd 

een incidenteel onderzoek uit te voeren. 

 

Op 05-10-2021 heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd op relevante kwaliteitseisen 

binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en ‘Accommodatie’. De locatie voldoet aan de 

onderzochte kwaliteitseisen. De GGD gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit incidentele onderzoek zijn 

onderzocht en adviseert de gemeente de wijziging van 34 naar 39 kindplaatsen door te voeren in 

het Landelijk Register Kinderopvang.  

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Akkoord wijziging  van 34 naar 39 kindplaatsen   
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Bevindingen  

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid. Dat is ook het geval bij deze locatie. 

 

De stamgroepen worden als volgt ingedeeld: 

 

 Peutergroep De Juweeltjes voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar met maximaal 15 kinderen; 

 Babygroep De Parels voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar met maximaal 10 kinderen; 

 Peutergroep De diamanten voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar met maximaal 14 kinderen. 

 

In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van: 

 

 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen; 

 de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 

stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 

Een houder dient in het pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving op te nemen van de 

werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. Als de houder besluit om 

groepen samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze dient op te nemen. In het 

pedagogisch beleidsplan staat per groep de werkwijze van het samenvoegen beschreven. Dit 

voldoet aan de gestelde eisen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staan de activiteiten beschreven wanneer de kinderen hun 

stamgroep verlaten. De activiteiten hebben een pedagogisch doel zoals een leer, spel- en/of 

bezigheidsmoment. De activiteiten zijn zo georganiseerd dat van de groepen een vaste 

beroepskracht mee gaat en dat de kinderen na de activiteit weer terug gaan naar hun eigen 

stamgroep. Ook is de activiteit zo georganiseerd dat het aantal beroepskrachten op het niveau van 

de stamgroepen ingezet blijven. Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Conclusie 
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Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (30-09-2021 Houder) 

 Pedagogisch beleidsplan (Versie juli 2021) 

• Plattegrond 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Bevindingen  

 

Binnenruimte 

Het kinderdagverblijf zal na de uitbreiding gebruik gaan maken van 3 groepsruimtes en zal bestaan 

uit 3 stamgroepen. 

 

De onderstaande tabel geeft de ruimtes en de oppervlaktes weer: 

 

Verblijfsruimte Aantal kinderen Beschikbare m² Nodig aan m² 

Diamanten 14 52 49 

Parels 10 35 35 

Juweeltjes 15 53 52,5 

Totaal: 39 140 136,5 

 

Dit is voldoende binnenspeelruimte per kind. 

 

Slaapruimte 

Elke stamgroepruimte beschikt over 2 slaapruimtes. De slaapruimtes grenzen aan de  

stamgroepruimtes. De Groep Diamanten deelt de slaapkamer ook met de groep Parels.  

 

Buitenruimte 

Het kinderdagverblijf De Verborgen Schat beschikt over 121 m² buitenspeelruimte. Dit is 

voldoende vierkante meters per kind bij 39 kinderen. De buitenspeelruimte grenst aan het 

kindercentrum en is geheel omheind.  

 

Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

  

Conclusie 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en ten minste 3 

m² buitenspeelruimte beschikbaar.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (30-09-2021 Houder) 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum De verborgen Schat B.V. 

Website : http://www.kcdeverborgenschat.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000033735581 

Aantal kindplaatsen : 39 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum De verborgen Schat B.V. 

Adres houder : Trasmolenlaan 2 

Postcode en plaats : 3447 GZ Woerden 

Website : www.kcdeverborgenschat.nl 

KvK nummer : 64969525 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  K. van Eijck 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Woerden 

Adres : Postbus 45 

Postcode en plaats : 3440 AA WOERDEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 05-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-10-2021 
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Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 12-10-2021 
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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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