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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. 

 

Beschouwing 

Op verzoek van gemeente Noordwijk is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding 

van het aantal kindplaatsen die Just Kiddies B.V. heeft aangevraagd voor KDV Kaere Kids 

Noordwijk. De houder wil het aantal kindplaatsen uitbreiden van 10 naar 22. 

 

Conclusie van het incidenteel onderzoek is dat er voldaan wordt aan de getoetste voorwaarden. 

 

De bevindingen van dit onderzoek staan los van de omgevingsvergunning die de brandweer met 

betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 

afgeeft. 

 

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 

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

ouderparticipatieopvang 
 

Wijzigingen 

De houder heeft de wijziging van het aantal kindplaatsen tijdig doorgegeven. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Just Kiddies B.V. heeft een uitbreiding aangevraagd van 10 naar 22 kindplaatsen voor 

kinderdagverblijf Kaere Kids Noordwijk. 

 

Dit kinderdagverblijf bestaat nu al uit: 

 Eén groep met een oppervlakte van 35,6 m² waarin maximaal 10 kinderen opgevangen 

worden in de leeftijd van 0 - 4 jaar; 

 Buitenruimte met een oppervlakte van 96 m². 

 

Per 9 mei 2022 wil de houder op deze locatie nog een ruimte in gebruik nemen. Deze ruimte heeft 

een oppervlakte van 47 m² en houder wil hier een dreumes/peutergroep van maken waarin 

maximaal 12 kinderen opgevangen worden. 

Aangrenzend aan deze groepsruimte is een slaapkamer gecreëerd, waar houder twee stapelbedden 

(ledikanten) en één evacuatiebed zal plaatsen. Tevens is naast de groepsruimte, nog een ruimte 

beschikbaar waar de peuters op een stretcher kunnen rusten. 

 

De kinderen van de nieuwe groep, zullen gebruik maken van de bestaande buitenruimte.  Zowel 

binnen als buiten is er voldoende oppervlakte beschikbaar voor de uitbreiding naar 22 

kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (Via e-mail) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister 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) 

 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kaere Kids Noordwijk 

Website : http://www.kaerekids.nl 

Aantal kindplaatsen : 10 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Just Kiddies B.V. 

Adres houder : Hoekeindseweg 81 

Postcode en plaats : 2665 KB Bleiswijk 

KvK nummer : 27314780 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Midden 

Adres : Postbus 121 

Postcode en plaats : 2300 AC LEIDEN 

Telefoonnummer : 088-3083460 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. Kester 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Noordwijk 

Adres : Postbus 298 

Postcode en plaats : 2200 AG NOORDWIJK ZH 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 02-05-2022 

Zienswijze houder : 02-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 02-05-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 02-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 23-05-2022 
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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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