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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
Beschouwing 
Shezaf Kinderdagverblijven heeft een aanvraag ingediend voor een nieuw te 
starten kinderdagverblijf De Schatkaart aan het Goudenregenplantsoen in Alphen aan den Rijn. Op 
deze locatie gaan in de toekomst maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen 
worden. 
   
Conclusie van het onderzoek is dat er voldoende aannemelijk is gemaakt dat op 
grond van artikel 1.62, eerste lid, Wet kinderopvang (Wko) de exploitatie redelijkerwijs 
in overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens de kwaliteitseisen uit de Wko. 
  
Overige opmerkingen: De Inspectie Kinderopvang geeft een advies tot wel of niet registreren in het 
Landelijk Register Kinderopvang. De Inspectie Kinderopvang beoordeelt niet of 
er wordt voldaan aan mogelijk andere geldende Wet en regelgeving zoals opgenomen in 
bijvoorbeeld het bouwbesluit, bestemmingsplan of van de brandweer (omgevingsvergunning) etc. 
De gemeente heeft in de afstemming tussen verschillende partijen de regiefunctie en neemt 
uiteindelijk het besluit tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. De 
locatie mag niet overgaan tot exploitatie voordat de gemeente een positieve beschikking op de 
aanvraag heeft afgegeven. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
  
 
Registratie 
 
Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat het kindercentrum nog niet in exploitatie is gegaan. 
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
 LRKP 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleid overlegd waarin de kenmerkende visie van de organisatie 
staat beschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (versie: januari 2018) 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 21-06-2018 

De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De houder en de bestuurders zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister 
kinderopvang. 
  
Op het adres van het kinderdagverblijf staan drie personen ingeschreven in de basisregistratie 
personen. Deze personen dienen voor de start van het kinderdagverblijf ingeschreven en 
gekoppeld te worden in het personenregister kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Personenregister Kinderopvang 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid Veiligheid en Gezondheid overlegd waarin een uitgangspositie voor de 
start van de locatie is beschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid Veiligheid en Gezondheid versie januari 2018 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
 Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (locatiebezoek) 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Ouderrecht 
 
  
 
Klachten en geschillen 
 
De houder is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de geschillencommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Landelijk Register Kinderopvang 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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De Schatkaart te Alphen aan den Rijn 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Schatkaart 
Website : http://www.shezaf.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Shezaf 
Adres houder : Prinses Irenelaan 1 
Postcode en plaats : 2404BH Alphen aan den Rijn 
Website : www.shezaf.nl 
KvK nummer : 41167932 
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 :  S de Wit 

I. Janssen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alphen aan den Rijn 
Adres : Postbus 13 
Postcode en plaats : 2400AA ALPHEN AAN DEN RIJN 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 04-07-2018 
Zienswijze houder : 04-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder gaat akkoord met het concept inspectierapport.  
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