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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 

Op 27 augustus 2015 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van de gemeente Haarlem, een 
aangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd bij KDV de Wonderberk aan de Rijksstraatweg in 

Haarlem.  

  
Het betreft een incidenteel onderzoek vanwege een aanvraag voor een wijziging van het aantal 

geregistreerde kindplaatsen in het LRKP. 
  

Tijdens dit incidentele onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet Kinderopvang 

getoetst. 
  

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde incidentele onderzoek. Na de feiten 
over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn in het inspectierapport 

verder uitgewerkt bij de betreffende items. 
  

KDV de Wonderberk heeft een antroposofische grondslag en biedt opvang aan kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar in vier groepen met een verticale leeftijdsopbouw (0-4 jaar) en één 
peuteropvang groep (2,5-4 jaar, halve dagopvang).   

  
KDV de Wonderberk is samen met BSO de Wonderberk gehuisvest in de pastorie van de 

Adelbertuskerk in Haarlem Noord. Het kinderdagverblijf staat op dit moment met 64 kindplaatsen 

geregistreerd in het LRKP. 
  

Er is een direct aangrenzende buitenspeelruimte en deze bestaat uit 2 gedeeltes, een gedeelte voor 
KDV de Wonderberk en een gedeelte voor BSO de Wonderberk. 

  
KDV de Wonderberk heeft het voornemen de opvang uit te breiden van 64 naar 80 kindplaatsen en 

er zal een tweede, halve dag, peuteropvang groep opgestart gaan worden met maximaal 14 

kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Deze groep zal gebruik gaan maken van de groepsruimte 
van BSO Wonderberk op de tweede verdieping.  

  
In de nieuwe situatie zal er voldoende binnen- en buitenspeelruimte zijn voor de aangevraagde 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

  
Op basis van de verzamelde informatie heeft de toezichthouder vastgesteld dat de uitbreiding van 

het aantal kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de Wet 
Kinderopvang en het bijbehorend "Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen" en de 

"Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen" en de toezichthouder gaat zodoende 
akkoord met de wijziging van de aangevraagde uitbreiding van 64 naar 80 kindplaatsen. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens dit incidentele onderzoek heeft de toezichthouder één voorwaarde van het item 
Pedagogisch beleid getoetst. 

 

Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft een pedagogisch beleid opgesteld waarin de voor dit kindercentrum kenmerkende 
visie op de omgang van de kinderen is beschreven.  

  
De leidinggevende van KDV de Wonderberk geeft aan dat het pedagogisch beleidsplan van KDV de 

Wonderberk aangepast zal worden in verband met de aangevraagde wijziging van het aantal 

kindplaatsen en het opstarten van een tweede peuteropvang groep. 
  

Tijdens het jaarlijkse onderzoek zal de toezichthouder toetsen of het pedagogisch beleidsplan is 
aangepast en of de beschrijving overeenkomt met de praktijk.  

 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Tijdens dit incidentele onderzoek heeft de toezichthouder twee voorwaarden van het item Risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid getoetst. 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

Uit een gesprek met de leidinggevende blijkt dat er jaarlijks een risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid wordt opgesteld. De leidinggevende geeft aan dat er een risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid zal worden opgesteld voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes voordat de peuteropvang groep van start gaat. 
  

Tijdens het eerst volgende jaarlijkse onderzoek zal getoetst worden of de risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid voldoet aan de situatie in de praktijk en de gestelde voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende) 

 Rondleiding binnen- en buitenruimte 
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Accommodatie en inrichting 

 

Tijdens dit incidentele onderzoek heeft de toezichthouder getoetst of er voldoende binnen- en 

buitenspeelruimte is voor de aangevraagde uitbreiding van het aantal kindplaatsen op KDV de 
Wonderberk.  

 
Binnenruimte 

 

KDV de Wonderberk is gehuisvest in een eigen locatie met groepsruimten op de begane grond en 
op de eerste en tweede verdieping. 

  
Voor de nieuw op te starten tweede peuteropvang groep, halve dagopvang, zal gebruik gemaakt 

gaan worden van de groepsruimte van één van de BSO groepen. Deze groep heeft ook nog de 
beschikking over een vide (11 m2). De leidinggevende geeft aan dat het nog niet zeker is of deze 

ruimte ook gebruikt zal gaan worden voor de peuteropvang. Er zullen maximaal 14 kinderen 

opgevangen gaan worden in deze peuteropvang groep. 
  

De groepsruimte heeft een oppervlakte van 50 m2, voldoende m2 voor de opvang van 14 
kinderen.  

 

Buitenspeelruimte 
 

KDV de Wonderberk heeft de beschikking over een ruime en direct aangrenzende 
buitenspeelruimte.  

  
De buitenspeelruimte heeft een totaal oppervlak van ongeveer 550 m2. De ruimte is in 2 redelijk 

gelijke gedeeltes verdeeld, de ene helft is beschikbaar voor KDV de Wonderberk en de andere helft 

is beschikbaar voor BSO de Wonderberk.  
  

De beschikbare buitenspeelruimte, ongeveer 225 m2 voor KDV de Wonderberk, is voldoende voor 
de aangevraagde uitbreiding van de kindplaatsen. 

 

Gebruikte bronnen: 
  Plattegrond (binnen- en buitenspeelruimte) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende) 
 Rondleiding binnen- en buitenspeelruimte 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 

ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang de Wonderberk B.V. 
Website : http://www.wonderberk.nl 

Aantal kindplaatsen : 64 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang de Wonderberk B.V. 

Adres houder : Rijksstraatweg 26 

Postcode en plaats : 2022DA HAARLEM 
KvK nummer : 54098084 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM HAARLEM 

Telefoonnummer : 023-7891613 
Onderzoek uitgevoerd door :  P.R. Schurer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlem 

Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 

 
Planning 

Datum inspectie : 27-08-2015 

Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2015 
Vaststelling inspectierapport : 14-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : September 2015 
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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.  

 
 
 
 

 


