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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. 

 
Beschouwing 
BSO MikMak Oost is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek B.V. 
Mini Stek verzorgt kleinschalige kinderopvang in de wijken Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp. 

De houder exploiteert drie kinderdagverblijven en vijf buitenschoolse opvanglocaties. De 
kindercentra zijn verdeeld over de clusters MikMak Tuindorp en MikMak Oost. 
  
Buitenschoolse opvang MikMak Oost is gelegen aan de Wevelaan 2 in de wijk Tuindorp-Oost te 
Utrecht. De kinderen die de BSO bezoeken komen van een 7-tal scholen uit de buurt. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken worden opgevangen in 3 groepen. De indeling is als volgt: 

MikMak Oost Klein, MikMak Oost Groot en MikMak Oost Super. Er wordt met leeftijdsgroepen 

gewerkt. 
  
De BSO maakt gebruik van een aantal lokalen in het schoolgebouw van de 
Regenboog/Paulusschool. De groepsruimtes van de BSO bevinden zich op de eerste etage van het 
pand. 

De kinderen kunnen die de BSO bezoeken kunnen gebruik maken van de aan het pand grenzende 
buitenspeelplaats van de school. 
  
De BSO is 3 dagen per week geopend. Op woensdagen en vrijdagen kunnen de kinderen 
gebruikmaken van bos Mikmak Buiten. 
  
De BSO is met 50 kindplaatsen geregistreerd. 

  
Inspectiegeschiedenis  
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 en 2016 beschreven. 
  

Inspectie op 31-08-2015 
In augustus 2015 heeft er een verkort regulier onderzoek plaatsevonden. Naar aanleiding van het 

onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen. 
  
Inspectie op 08-11-2016 
Tijdens deze verkorte reguliere inspectie voldoet het kindercentrum aan de in de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voorschriften. 
  

Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op 29 juni 2017, betreft een onaangekondigde inspectie. 
  
Op de dag van het inspectiebezoek zijn er 45 kinderen op de drie groepen aanwezig. Mede als 
gevolg van de naderende schoolvakantie heerst er een opgewonden sfeer. 
In het lokaal waar de oudste kinderen worden opgevangen, oefent groep 8 voor de 
afsluitingsmusical. 

  
Als alle kinderen op de groepen zijn aangekomen gaat men aan tafel. De kinderen eten een stukje 
fruit of groente en drinken een beker water. Daarna is er tijd voor vrij spel of een activiteit. 

De kinderen zijn over het algemeen goed gemutst. 
  
Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken is gebleken dat zij het 
beleid kennen en doorgaans op een juiste wijze in de praktijk weet te brengen. De vaste 

pedagogisch medewerkers maken een betrokken en enthousiaste indruk. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat alle inspectie-items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: Binnen 
dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
 Emotionele veiligheid; 

 Persoonlijke competentie; 
 Sociale competentie; 
 Overdracht van normen en waarden. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan en of werkplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 

  

 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvangorganisatie Mini Stek hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin het 
binnen de organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen 
pedagogisch werkplan met het locatie gebonden beleid.  
Het werkplan is in mei 2017 herzien. 

  
Het pedagogisch beleid voldoet. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Gedurende de inspectie is gezien dat de houder zorg draagt voor uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 

  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Observatie-instrument: ' Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’ 
De jongere kinderen die de school bezoeken waarin de BSO gehuisvest is, worden bij hun klas 

opgehaald. Kinderen die op de groep aankomen worden vriendelijk welkom geheten.  
  
De kinderen zijn goed gemutst. Als een jongen drie spinners aan elkaar plakt en de pedagogisch 
medewerker graag wil weten hoe hij dat gedaan heeft, lacht hij ondeugend. Hij heeft zichtbaar lol 
als hij laat weten het geheim niet te verklappen. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De kinderen spelen 

zelfstandig in een aantal groepjes totdat alle groepsgenootjes aanwezig zijn. De kinderen bewegen 
zich vrij in de ruimte en kiezen zelfstandig hun activiteit.  
Op de groep waar de jongere kinderen verblijven neemt men wat meer tijd voor het eten van het 
fruit dan op de andere groepen. De kinderen genieten zichtbaar van het rustmoment.  
Omdat het einde van het schooljaar in zicht is en de kinderen van deze groep vermoeid zijn, kiest 
men ervoor om de laatste 2 weken geen activiteiten aan te bieden om zo de BSO middag rustig te 

laten verlopen.  
  
De kinderen die de BSO bezoeken worden steeds op hun eigen groep opgevangen. Het komt 
volgens de pedagogisch medewerkers net voor dat kinderen op een andere basisgroep verblijven.  
Er zijn vaste pedagogisch medewerkers aan de groepen gekoppeld. De kinderen zijn op grond van 
hun leeftijd in één van de groepen ingedeeld. 
  

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 
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Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers veel met de kinderen in gesprek 
zijn. Men draagt steeds zorg voor oogcontact. De toon van de gevoerde gesprekken is bijzonder 

vriendelijk. 
Als een jongen die in zijn klas wordt opgehaald zijn vriendenboekje kwijt is, knielt de pedagogisch 
medewerker naast hem neer. Ze troost de jongen (die verdrietig is) en beloofd hem dat ze na het 

eten samen met hem het boekje gaat zoeken.  
  
De kinderen worden voorbereid op wat er komen gaat. Op groep ‘Mikmak Groot’ vraagt de 
pedagogisch medewerker na het eten even de aandacht van de kinderen om het 
middagprogramma te bespreken.  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 
de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’  
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimtes is afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. De inrichting van de groepen sluit aan bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. 

  

De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd en op hun verantwoordelijkheid 
aangesproken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen op ‘Mikmak Klein’ zelf de 
activiteiten kiezen (ze gaan na het eten voetballen). Ook laat men de kinderen na het eten 
zelfstandig de spullen opruimen.  
  
Op de BSO biedt men de kinderen (normaliter) iedere dag een andere activiteit aan. Men streeft er 

op ‘Mikmak Groot’ naar om afwisselend een binnen-activiteit, een buiten-activiteit en een activiteit 
in de gymzaal aan te bieden. Op ‘Mikmak Klein’ wordt er gebakken, geknutseld en in de gymzaal 
gespeeld. Door deze activiteit steeds op andere dagen in te plannen, kunnen alle kinderen aan de 
verschillende activiteiten deelnemen.  
  
In de week van de inspectie staat er op ‘Mikmak Groot’ onder meer ‘Superbal’ op het programma. 
Eerder die week heeft men ‘levend stratego’ gespeeld en een spijkerschilderij gemaakt.  

  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  
Kinderen worden op hun zelfstandigheid aangesproken. Als een meisje op ‘Mikmak Groot’ aankomt 

en de pedagogisch medewerker vraagt wat ze die middag gaan doen, verwijst hij haar aan het 
overzichtje waarop is aangegeven wat er op het programma staat. Hij laat haar weten dat ze zelf 

even kan kijken.  
  
Er wordt met regelmaat waardering voor de kinderen uitgesproken. Door het geven van 
complimentjes wordt het positief zelfbeeld versterkt. Een jongen die er zelf aan denkt dat hij zijn 
jas heeft vergeten en even terug naar het klaslokaal loopt, krijgt daarvoor een pluim. De 
pedagogisch medewerker zegt: ‘Goed dat je daaraan denkt!’. 
Tegen de kinderen die een rij bij de trap wachten totdat ze een seintje van de pedagogisch 

medewerker krijgen om naar boven te lopen, zegt de pedagogisch medewerker ‘Kijk eens wat en 
mooie rij. Wat goed!’. 
  
De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de 
kinderen bij bakactiviteiten onder het toeziend oog van de pedagogisch medewerkers zelf de 
ingrediënten bereiden. Ze snijden de groenten voor de pizza of kneden het deeg voor de koekjes.  
  

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie' 
Wanneer een jongen van Mikmak Klein ‘boos’ uit school komt en zich van de rest afzondert, 
probeert men eerst ment hem in gesprek te gaan. Als dat geen resultaat lijkt op te leveren laat 
men hem even met rust. Als hij na verloop van tijd aanschuift bij de rest, laat de pedagogisch 

medewerker hem weten dat ze het erg fijn vindt dat hij er toch voor kiest om erbij te komen zitten.  
  
De pedagogisch medewerkers stimuleren het samenspel. Dit doet men onder meer door 
groepsactiviteiten aan te bieden. Door zelf actief aan het spel deel te nemen (tijdens het buiten 
spelen bijvoorbeeld) worden kinderen gestimuleerd om mee te doen.  
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Men draagt er ook zorg voor dat de kinderen elkaar (en de pedagogisch medewerkers) waar 
mogelijk helpen. Als er op groep Klein afgewassen moet worden en de pedagogisch medewerker 

vraagt wie haar wil helpen, melden zich meteen meerdere vrijwilligers. Ook helpen de kinderen 
bijvoorbeeld met het uitdelen van de krentenbollen. 
  

  
  
Observatie-instrument: ‘De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.’ 
Men vestigt de aandacht bewust op de groepsgenootjes. In de groepsruimte van groep Klein hangt 
een aftelkaart waarop zichtbaar is hoeveel dagen de kinderen die de BSO gaan verlaten, nog naar 
de BSO komen. 
  

De kinderen zijn op grond van hun leeftijd in de groepen ingedeeld. Hierdoor sluiten de interesses 
van de kinderen optimaal op elkaar aan.  
  
Overdracht normen en waarden 
'Observatie-instrument: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en 
worden toegepast’. 

Dat regels bekend zijn blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen in en rij wachten voordat ze 

naar boven lopen. 
  
Men hanteert heldere afspraken met de kinderen. Als een kind op een regel gewezen wordt, legt 
men steeds uit waarom die afspraak ertoe doet. Als een jongen een krentenbol wil, laat de 
pedagogisch medewerker hem weten dat hij die krijgt zodra hij op zijn billen gaat zitten. Ze licht 
toe dat als hij al etend rond gaat lopen. Het eten in zijn keel kan schieten. 

  
Conclusie 
Op basis de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Rianne Dunsbergen, coördinator BSO) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 

 Pedagogisch beleidsplan (januari 2017) 
 Pedagogisch werkplan (mei 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
Ook is de beroepskracht kind ratio getoetst. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De VOG’s van de 5 pedagogisch medewerkers die op de BSO werken, zijn ingezien en goed 
bevonden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten van de 5 die op de BSO werkten, beschikken over een beroepskwalificatie 

conform de CAO kinderopvang. 

 
 
Opvang in groepen 
 
Dit BSO heeft drie basisgroepen waarin de kinderen op grond van hun leeftijd worden ingedeeld. 
  

Naam basisgroep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

MikMak Oost Klein 20 4 t/m 6 jaar 

MikMak Oost Groot 20 6 t/m 9 jaar 

MikMak Oost Super 10 9 jaar en ouder 

  
De kinderen worden altijd op hun eigen groep opgevangen. 
  
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Op de dag van het onderzoek zijn op alle drie de groepen voldoende pedagogisch medewerkers 
aanwezig.  
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder de bezetting van de 3 weken voorafgaand aan het 

bezoek getoetst. Er is geconstateerd dat er steeds voldoende personeel wordt ingezet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Rianne Dunsbergen, coördinator BSO) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. 
  
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot het beleid 
veiligheid en gezondheid en de meldcode kindermishandeling. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bij het in kaart brengen van de risico’s is een format gebruikt, die gebaseerd is op de door het 
LCHV en Stichting Consument en Veiligheid ontwikkelde methodes. 
De risico-inventarisaties zijn door de leidinggevende in samenspraak met de pedagogisch 
medewerkers ingevuld. 

  

Preventieve maatregelen zijn in diverse protocollen en werkinstructies vastgelegd. 
Men hanteert afvinklijsten voor de schoonmaak en de temperatuur van de koelkast wordt 
bijvoorbeeld periodiek geregistreerd.  
  
Er zijn naar aanleiding van de risico-inventarisatie geen bijzonderheden aan het licht gekomen. 
De meeste acties hebben betrekking het periodiek bespreken van afspraken en protocollen. 

De acties zijn binnen de daarvoor gestelde deadlines uitgevoerd.  
  
Tijdens de inspectie is naar voren gekomen dat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn 
van het beleid. 
  
Naar aanleiding van de praktijktoets zijn er, met uitzodering van één punt, geen bijzonderheden 

geconstateerd. 
  
Tijdens het onderzoek staan de ramen van de groepsruimtes in de ‘kantelstand’. In de 
groepsruimtes van de groepen MikMak Groot en Klein blijken de ramen (die met een slotje 
beveiligd kunnen worden) niet afgesloten te zijn. Hierdoor kunnen de ramen (door de kinderen) 

volledig geopend worden. Omdat de groepsruimtes op de eerste verdieping gehuisvest zijn, kan dit 
tot gevaarlijke situaties leiden.  

  
De coördinator van de BSO heeft direct actie ondernomen. Aan het einde van de middag mailt ze 
de toezichthouder met de volgende boodschap: 
‘Het is gelukt om iemand van school te pakken te krijgen en alle slotjes zijn nu dicht. Wij hebben 
nu zelf ook een sleutel, dus kunnen ze altijd afsluiten (mochten ze toch geopend worden).’ 
 
 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt een meldcode kindermishandeling die is opgesteld door de Brancheorganisatie 
Kinderopvang, versie juli 2013. De sociale kaart is ingevuld. 
De meldcode is op 24 01 2017 in het team besproken. 
  

Naar aanleiding van gesprekken met een beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen men 
moet nemen bij een vermoeden en op welke signalen men moet letten. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Rianne Dunsbergen, coördinator BSO) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 

 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels (Huisregels veiligheid en gezondheid 9/9 MikMak Oost 20 oktober 

2016) 
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 Risico-inventarisaties 20 10 2016 
 2016 Aktieplan MMB MMO BB veiligheid en gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 
 
De opvang vindt plaats in een vriendelijk en verzorgd ogende groepsruimtes. Naast de 

groepsruimtes kan men gebruik maken de gymzaal van school. 
  
Er zijn voldoende vierkante meters voor de opvang van 50 kinderen. 
  
Inrichting 
Op de dag van het onderzoek staat er een groot podium in de groepsruimte die door Mikmak Super 
wordt gebruikt. De kinderen van groep 8 oefenen hier voor de eind-musical.  

  

De inrichting van de groepen is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Op groep Klein 
bijvoorbeeld heeft men een lees- en een bouwhoek voor de kinderen. Ook staat er bijvoorbeeld een 
keukentje en een garage in de groepsruimte.  
Er staan manden met speelgoed en er zijn spelletjes en boekjes voor de kinderen. 
 
 

Buitenspeelruimte 
 
Er zijn voldoende vierkante meters voor de kinderen beschikbaar. 
De BSO kan gebruik maken van de aan het pand grenzende buitenspeelplaats van de school. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld of er een oudercommissie is. Ook is beoordeeld hoe de houder de 

ouders betrekt en informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van 
het kindercentrum. 
  
 
Informatie 
 

De houder informeert ouders via: 
 Website; 
 Informatiebrochure: 
 Nieuwsbrieven (maandelijks); 
 intake- en oudergesprekken; 
 via de ouderportaal (app) 
 informatiebrieven als de kinderen respectievelijk 1 en 3 jaar worden: 

 pedagogisch beleidsplan 

  
Inspectierapport op de website 
Op de website van het kindercentrum staat een link naar de inspectierapporten. 
  
informatievetrekking klachtenregeling/geschillencommissie 
Ouders worden via de werkplannen geïnformeerd inzake de klachtenregelingen. 

 
 
Oudercommissie 
 
Er is een 3 leden tellende oudercommissie. 
  

Het door de houder gehanteerde regelement voldoet. 
 
 
Klachten en geschillen 
 

De door de houder opgestelde interne klachtenregeling voldoet.  
  

Aandachtspunt. 
In de klachtenregeling is opgenomen dat de houder de klager op de hoogte houdt van de 
voortgang terwijl de eis is dat in het oordeel een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele 
maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 
  
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Rianne Dunsbergen, coördinator BSO) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Reglement oudercommissie (0ndertekend 15 4 2016) 
 Website 

 Klachtenregeling (V 6) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 

beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 
het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 

de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 

beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
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 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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 2 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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 

van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : MikMak Oost (Wevelaan) 

Website : http://www.mini-stek.nl 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Mini Stek B.V. 
Adres houder : De Vooysplantsoen 53 

Postcode en plaats : 3571ZS Utrecht 
Website : www.mini-stek.nl 
KvK nummer : 30234380 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 29-06-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 06-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 13-07-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


