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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Die kwaliteitseisen gelden voor: 
  
 de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid; 
 voorschoolse educatie; 
 personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel; 
 de opvang in vaste groepen; 
 veiligheid en gezondheid; 
 accommodatie en inrichting; 
 de behandeling van klachten en ouderrecht. 
  
 
Toezicht op maat 
 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken, werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Het rapport dat voor u 
ligt is op basis hiervan tot stand gekomen. 
 
Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. Dit betekent dat intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig 
en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. Het onderzoek wordt uitgebreid indien tijdens de 
vorige inspectie sprake was van overtredingen of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een 
klacht. 
  
Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. Indien het 
kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven, dan kunt u deze 
vinden op de laatste bladzijde. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

 
Beschouwing 
 
ZON! Delftse Hout is een kleine BSO-locatie in natuurgebied Delftse Hout. De opvang is gevestigd 
in een vrijstaand gebouw van de Delftse Natuurwacht. Op deze locatie vindt sinds 2015 alleen 
opvang plaats op dinsdagen. De locatie fungeert als dependance van ZON! Sport Delftse Hout. Op 
drukke dagen kan er één groep worden opgevangen in de Natuurschuur, dit betreft dan de jongste 
kinderen. Deze locatie is geopend sinds 2010. 
  
Uit het telefonisch gesprek met de locatiemanager blijkt dat sinds het 1e kwartaal van 2017 geen 
kinderen worden opgevangen op deze locatie. De reden daarvoor is dat de locatie geen vaste 
leidinggevende heeft, die het team kan aansturen zodat alle afspraken die gemaakt waren met de 
De Stichting Delftse Natuurwacht nageleefd worden. Vanwege aantal kinderen was het de 
afgelopen tijd ook niet nodig om gebruik te maken van de deze locatie. 
  
De manager geeft aan dat streven is dat in 2018 weer gebruik gemaakt gaat worden van deze 
locatie en wil daarom geregistreerd blijven.   
  
Daar er momenteel geen opvang plaatsvindt, heeft het onderzoek zich alleen gericht op item 
Kinderopvang in de zin van de Wet. 
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Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Momenteel wordt er niet voldaan aan de voorwaarde:   
  
 Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving, inspectie-item 

Kinderopvang in de zin van de Wet 
  
Verdere uitleg staat beschreven bij het betreffende onderdeel. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
Er vindt sinds het 1e kwartaal van 2017 geen opvang plaats op deze locatie. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit 

kinderopvang peuterspeelzalen)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager mw. R. Jones) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : ZON! Delftse Hout 
Website : http://www.kinderopvangzon.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ZON! B.V. 
Adres houder : Rotterdamseweg 270 
Postcode en plaats : 2628 AT Delft 
Website : www.kinderopvangzon.nl 
KvK nummer : 27332422 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Schrama 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Delft 
Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600 AC DELFT 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 05-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft op 19-12-2017 per e-mail aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te 
maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor dit rapport. 
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