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Kinderdagverblijf de Woelwaters 
 

Kinderdagverblijf de Woelwaters 

Huizerpoortstraat 16A (ingang via hofje aan de Pijlstraat) 

1411 RL Naarden  

035-6951785 

 

Openingstijden 

De Woelwaters is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Vroeger brengen, vanaf 7.30 uur, of later ophalen, tot 18.30, uur is incidenteel of structureel 

mogelijk tegen een kleine meerprijs. Wil je structureel gebruik maken van deze verlengde opvang, 

neem dan contact op met onze afdeling planning: planning@skbnm.nl, (035) 69 700 75. 

 

De groepen van de Woelwaters 

Kinderen spelen, ontdekken en leren in vaste groepen met vaste pedagogisch medewerkers, die hun 

werk professioneel en met veel toewijding doen. De volgende, vaste groepen hebben we bij de 

Woelwaters: 

 

Beren Maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar 

Egels Maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar 

Konijnen Maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar 

Muizen Maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar 

Maximaal aantal kindplaatsen: 48 

 
Het gebouw 

De Woelwaters is sinds 1999 gevestigd in het huidige, knusse pand in Naarden Vesting. Maar 

Kinderdagverblijf De Woelwaters bestaat al veel langer dan 1999. In 1990 werd het kinderdagverblijf 

opgericht in het pand van kleuterschool Woelwijk. Toen het kinderdagverblijf te groot werd voor 

de kleuterschool, verhuisde het naar de Burgemeester Visserschool en na nog een uitbreiding 

terug naar de Vesting, naar de huidige locatie in de Huizerpoortstraat. Hier is nu plek voor vier 

kinderdagverblijfgroepen. De kinderen groeien bij de Woelwaters op van baby tot kleuter in hun 

eigen gezellige huiskamer.  

 

De leidinggevende 

 

Trees Zwagerman is leidinggevende van de Woelwaters. 26 jaar 

geleden begon zij als leidster op een babygroep. Toen haar eigen 

kinderen klein waren, ving Trees kinderen aan huis op als gastouder. 

Daarna ging zij aan de slag als leidinggevende bij Stichting 

Kinderopvang Almere. In 2008 stapte zij over naar de SKBNM waar ze 

aan de slag ging als leidinggevende van Regio Noord. Haar jarenlange 

ervaring zet ze in om de pedagogisch medewerkers ‘on the job’ te 

coachen. 
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Wil je iets bespreken met Trees? Schroom niet en spreek haar aan als je bij de Woelwaters bent!  

Ze is ook te bereiken via t.zwagerman@skbnm.nl. 

 

Het vier-ogen-principe bij de Woelwaters 

Het vier-ogen-principe houdt in dat een medewerker door een ander volwassene gezien of gehoord 

kán worden. Het geldt wettelijk alleen voor groepen met kinderen tot 4 jaar. De SKBNM past het toe 

op alle leeftijden.  

Door het ‘open deurenbeleid’ van de SKBNM zijn groepen met elkaar verbonden en zijn 

medewerkers gewend bij elkaar in en uit te lopen. Op die manier hebben de medewerkers vrijwel 

altijd zicht op elkaar. Bij de Woelwaters zit er glas in wanden tussen gang en groep, ook in de deuren 

en maken de medewerkers in de slaapkamers gebruik van babyfoons met camera.  

 

Jaarlijks wordt per locatie met de oudercommissie doorgenomen hoe het vier-ogen-principe wordt 

toegepast. De leidinggevende maakt met de ouders een afweging tussen de maatregelen nodig voor 

de veiligheid van de kinderen, de effecten op de pedagogische kwaliteit en de kosten die uit de 

maatregelen voortvloeien.  

 

Naar aanleiding van de gesprekken met de oudercommissies voorjaar 2017 is tot het volgende 

aanvullende beleid besloten: 

- Op een locatie waar volgens de wettelijke regeling op een bepaald moment met één pedagogisch 

medewerker gewerkt mag worden is tijdens openen en sluiten altijd een tweede volwassene 

aanwezig (het tweede paar ogen) of de groep wordt samen gevoegd met een andere groep 

(bijvoorbeeld op woensdag en vrijdag of tijdens vakantiedagen).  

- Op een locatie die uit twee of meer groepen met dezelfde openingstijden bestaat, mag een 

pedagogisch medewerker alleen op de groep staan, mits de (halve)deur naar de buurgroep, de 

gang, de hal open staat en daar een volwassenen aanwezig is.  

- Op advies van de OC hebben de slaapkamers een babyfoon met camera. Vanaf het moment dat 

een kind in de slaapkamer is staat de babyfoon aan.  

 

Achterwachtregeling 

Op de kleine KDV locaties wordt er niet alleen geopend of afgesloten. Dit maakt een 

achterwachtregeling overbodig. 

 

De Oudercommissie en de Centrale Ouderraad 

Ouders die graag willen meepraten over het beleid van hun kinderdagverblijf, kunnen lid worden 

van de oudercommissie. De oudercommissie bestaat minimaal uit 2 leden en overlegt met en 

adviseert de leidinggevende van het kinderdagverblijf over zaken die direct van invloed zijn op de 

kinderen. Oudercommissieleden ondersteunen hun kinderdagverblijf ook bij activiteiten zoals het 

zomerfeest. Bij voorkeur vaardigt elke oudercommissie een lid af naar de Centrale Ouderraad (COR) 

van de SKBNM, waarin bijna alle oudercommissies vertegenwoordigd zijn. De COR-leden adviseren 

de directie van de SKBNM gevraagd én ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op de 

voorwaarden waaronder en de wijze waarop hun kinderen worden verzorgd en opgevoed, zoals het 

pedagogisch beleid, het kwaliteitsbeleid, de uurtarieven en nieuwe diensten. 
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