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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 aangekondigd 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 

Zo Kinderopvang Holding B.V. heeft op 15 maart 2021 een verzoek tot uitbreiding van de 

registratie in het LRK ingediend bij de gemeente Den Haag. 

 

Het betreft een verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen op het kindercentrum Kids and 

Carrots aan de Witte de Withstraat 85 in Den Haag. 

 

Momenteel staat de locatie met 42 kindplaatsen geregistreerd. 

De aangevraagde uitbreiding betreft 3 extra kindplaatsen. 

 

De uitbreiding zal plaats vinden per 1 juni 2021. 

 

Op 13 april 2021 heeft toezichthouder een incidenteel onderzoek uitgevoerd om deze uitbreiding te 

beoordelen. 

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. 

Toezichthouder adviseert om het aantal geregistreerde kindplaatsen om te zetten naar 45 (was 

42). 
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Observaties en bevindingen 

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

Wijzigingen 

Inleiding 

Wijzigingen betreffende de registratie die zich in de toekomst voordoen dient de houder per 

ommegaande aan de gemeente door te geven. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

De houder heeft de wijziging binnen de toegestane termijn aan de gemeente doorgegeven. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
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Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Inleiding 

In de Wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de inrichting en grootte van de groepsruimten 

waar de kinderen gebruik van maken. Elke groep heeft recht op een eigen, veilige en passend 

ingerichte groepsruimte. Per kind moet er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

en tenminste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Deze buitenspeelruimte dient voor kinderen 

in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum te zijn. Voor kinderen van twee jaar 

of ouder dient de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in 

ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Op het kindercentrum zijn 4 stamgroepen. Iedere stamgroep beschikt over een eigen, afzonderlijke 

stamgroepruimte.  

 

Binnenruimte 

Op basis van de plattegrond d.d. 28-10-2019 is de oppervlakte van de 4  groepsruimtes als volgt:   

 

 Babygroep Besjes (Groep 3 aan tuinzijde): 42,6 m²  

 Peutergroep Peertjes (Groep 4 aan straatzijde): 48,6 m² (minimaal 42 m² nodig voor 12 

kinderen) 

 Babygroep Bietjes (Groep 2 op de plattegrond) 43,2 m² (minimaal 31,5 m2 nodig voor 9 

kindplaatsen) 

 Peuterplusgroep Pompoentjes (Groep 1 op de plattegrond) 47,6 m² (minimaal nodig 42 

m² bij 12 kinderen). 

 

Verzochte uitbreiding: 

Houder wenst op de groepen Peertjes, Bietjes en Pompoentjes met 1 kind uit te gaan breiden. 

Gelet op de hierboven vermelde oppervlakten is uitbreiding van 11 naar 12 kinderen op deze 3 

groepen toegestaan. 

 

Buitenruimte 

De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van circa 135 m². Dit is voldoende 

groot voor het aantal gevraagde kindplaatsen van 45. 

 

De buitenruimte bestaat uit bestrating, een zandbak, een houten speelschip met kunstgras, een 

wilgentenen poort en een met een trap bereikbare speelvide voor de peuterplus kinderen. Onder de 

speelvide is een met kunstgras beklede speelheuvel en loopgangetje. De inrichting is afwisselend 

en uitdagend voor de kinderen.   

 

Er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging, passende 

inrichting en veiligheid. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 15 maart 2021) 

 Plattegrond (d.d. 28-10-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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

 

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 

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) 

 

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 : Kids and Carrots 

Website : http://www.kidsandcarrots.nl 

Aantal kindplaatsen : 42 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Zo Kinderopvang Holding B.V. 

Adres houder : Leeghwaterplein 45 

Postcode en plaats : 2521 DB 's-Gravenhage 

KvK nummer : 68027265 

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 :  H. van der Laan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
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Planning 

Datum inspectie : 13-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 16-04-2021 

Zienswijze houder : 20-04-2021 

Vaststelling inspectierapport : 20-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 11-05-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 E-mail d.d. 20 april 2021 van de houder: 

 

Geachte heer, mevrouw, 

  

Dank voor de positieve uitkomst van het incidentele onderzoek m.b.t. het aanpassen van het 

aantal kindplaatsen. 

Uiteraard zijn wij akkoord met de rapportage. 

  

Met vriendelijke groet, 
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