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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 
Kinderdagverblijf Mikado 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. 
  
Kinderdagverblijf Mikado is gehuisvest aan de Van Lieflandlaan 68 te Utrecht. Het kinderdagverblijf 
heeft drie groepen dagopvang. Men werkt met leeftijdsdifferentiatie. 
Er is een groep waarin maximaal 9 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar. 
Daarnaast zijn er twee 'half-verticale' groepen waarin per groep maximaal 13 kinderen worden 

opgevangen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. 

  
De opvang vindt plaats in drie vriendelijk ogende groepsruimtes. Buiten spelen kan men in de aan 
pand grenzende (in 2016 opnieuw ingerichte) avontuurlijk ingerichte buitenruimte. 
  
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen inschrijven voor een warme maaltijd. De met 

biologische ingrediënten (en seizoens-groenten) bereide maaltijden worden door ‘Zin in Puur’ 
bereid. 
  
Het kindercentrum is met 48 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt minimaal één keer per jaar bezocht teneinde te beoordelen op welke 

wijze de houder uitvoering geeft aan de in de Wet kinderopvang beschreven eisen. 
Onderstaand staan de bevindingen van de inspectie uit 2015 en 2016 beschreven. 
  
Inspectie 15-06-2015 
Naar aanleiding van dit (verkorte) onderzoek is geconcludeerd dat er op één knelpunt is met 

betrekking tot de opvang in groepen. 
  

Inspectie 07-12-2015 
Op grond van dit nader onderzoek is naar voren gekomen dat het in juni 2015 geconstateerd 
knelpunt is komen te vervallen. 
  
Inspectie 22-11-2016 
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste items (na Overleg & 

Overreding) voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdag 29 juni 2017, betreft een jaarlijkse (verkorte) 
inspectie. 
De observatie heeft aan het begin van de middag plaatsgevonden. 
  

Bij aankomst van de toezichthouder maken de oudere kinderen zich op voor het middagdutje. 
Kinderen van groep Groen die niet gaan slapen rusten even een stretcher. Op de babygroep zijn 
tijdens de observatie 4 kinderen wakker. 

  
Tijdens de observatie heerst er een ontspannen sfeer op het kinderdagverblijf. De kinderen zijn 
over het algemeen goed gemutst. 
  

Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken gebleken dat men het 
beleid kent en op een juiste wijze in de praktijk weet te brengen. De pedagogisch medewerkers 
maken een betrokken indruk. 
  
Naar aanleiding van de huidige inspectie is geconstateerd dat er is voldaan 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: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 

 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
  
Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk geen onderdeel van deze inspectie. Wel is er beoordeeld 
of er conform het pedagogisch beleidsplan gewerkt wordt. 
  

 

Pedagogische praktijk 
 
De inspectie heeft op een donderdag aan het begin van de middag plaatsgevonden. De drie 
groepen dagopvang zijn geopend. Er is geobserveerd op de groepen Paars en Groen. 
  
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.’ 
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen in hun element zijn. De oudere kinderen worden in 
de centrale hal omgekleed. Kinderen die nog niet aan de beurt zijn spelen in de houten speelboot 

of op het matras dat in de hal ligt. Ze hebben zichtbaar lol in hun spel. 
  
Vanwege het kleinschalige karakter van de opvang kan de opvang als vertrouwd getypeerd 

worden. Kinderen ontmoeten steeds dezelfde groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers 
werken op vaste dagen. Op iedere groep werken 3 vaste pedagogisch medewerkers. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 

Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers veel met de kinderen in gesprek 
zijn. Waar nodig gaan de pedagogisch medewerkers door de knieën. Men draagt steeds zorg voor 
oogcontact. De toon van de gevoerde gesprekken is hartelijk. 
Als een kind op de babygroep (het meisje is 6 maanden oud) luid van zich laat horen als ze al 
tijgerend door de groepsruimte niet verder kan omdat een stoel de doorgang verspert zegt de 
pedagogisch medewerker “Ah, je vraagt of ik de stoel even voor je weg wil zetten!”. 
Ook tijdens het verschonen of het geven van de flesjes wordt er tegen de kinderen gesproken. 

  
Beroepskrachten laten actief merken dat ze de kinderen begrijpen en reageren op een passende 
wijze op de kinderen. Een kind dat als ‘ietwat angstig’ getypeerd wordt, mag even bij een 
pedagogisch medewerker op schoot zitten omdat hij de toezichthouder nauwlettend in de gaten 
houdt (en het bezoek niet echt op prijs kan stellen). De pedagogisch medewerker zegt: “Ik neem 
je even op schoot. dan kun je even de kat uit de boom kijken.” 

  
Kinderen worden voorbereid op wat er gaat komen. Voordat een pedagogisch medewerker een kind 
op de speelmat legt zegt ze: “Ik ga je even neerleggen. Dan kan ik even een flesje voor je gaan 
maken’”. 
  
De pedagogisch medewerkers pikken signalen van de kinderen op en reageren hier adequaat op. 
Navraag leerde dat men bewust emoties zoals boosheid of verdriet van kinderen benoemd. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
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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. Naast de groepsruimte is er een riante speelhal. De inrichting van de ruimtes is van dien 
aard dat er een gevarieerd spelaanbod is. 

De inrichting van de groepen sluit aan bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Het kinderdagverblijf heeft een avontuurlijke voor de kinderen ingerichte buitenruimte. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  
Alledaagse momenten worden aangegrepen om te leren. Als men de hal gestofzuigd heeft vraagt 
de pedagogisch medewerker aan één van de peuters of hij weet waar de stofzuiger opgeborgen 

moet worden. Als hij dat blijkt te weten krijgt hij een pluim! Door het geven van complimentjes 
wordt het positief zelfbeeld versterkt. 
Zodra kinderen dat kunnen, mogen zichzelf aan- en uitkleden. 
  
Op het kinderdagverblijf besteedt men aandacht aan feestdagen en seizoenen. Activiteiten worden 
hierop afgesteld. 

De pedagogisch medewerkers geven aan dat men ‘kind-volgend’ werkt. De pedagogisch 

medewerkers hebben een cursus (‘oog voor interactie’) gevolgd waarbij de werkwijze centraal 
stond. Bij de invulling van de dag wil men meer dan voorheen uitgaan van de interesses van de 
kinderen. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld in het kader van ‘Brandweerman Sam’ (en populaire 
tekenfilm) met stofzuigerslangen en verkleedkleren ‘brandweermannetje’ gespeeld. 
Op het speelplein heeft men pas een kikker ‘gevonden’. Het diertje is gevangen en op het gras 
weer vrijgelaten. De kinderen hebben de kikker een naam gegeven en hebben daarna kikkers 

getekend. 
  
In het dagprogramma is zichtbaar veel aandacht voor taalstimulering. Er wordt dagelijks 
voorgelezen en men zingt veel liedjes met de kinderen. 
  
Op de dag van het onderzoek heeft men in het kader ‘modderdag’ samen buiten gespeeld. 
  

Voor de oudere kinderen organiseert men 3+groep activiteiten. Bingo en memory zijn naar eigen 
zeggen populair. 
Met de allerkleinsten werkt men zintuigelijke materialen waarbij men de kinderen bijvoorbeeld 
verschillende soorten stofjes laat voelen. Ook zijn er petflesjes gevuld met pasta of rijst waarmee 

geluid gemaakt kan worden. 
  

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' 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals elkaar helpen met opruimen, op je beurt 
wachten en anderen laten uitpraten. 
De oudere kinderen mogen de jongere groepsgenootjes helpen met het aan- en uittrekken van de 
jas en schoenen. 

  
De kinderen worden positief aangesproken op hun omgang met elkaar. Als jonge kinderen op de 
speelmat elkaars handjes vasthouden wordt dit op een positieve manier benoemd. 
Door met de kinderen op de grond te gaan zitten, wordt het samenspel gestimuleerd. 
  
Er worden bewust activiteiten georganiseerd waarbij het samenspel centraal staat. Zo worden er 
door medewerkers van de Kiwi-club (een gym- en dansschool) dans- en geluidsspelletjes met de 

kinderen gespeeld. 
Ook laat men de kinderen bewust in kleine groepjes in zandtaartjes bakken een worden er 

balspelletjes gespeeld. 
  
Men leert de kinderen om samen te werken. Zo vraagt een pedagogisch medewerker aan twee 
peuters of zij samen de stofzuiger op willen ruimen. 

  
Observatie-instrument: ‘De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.’ 
Men vestigt de aandacht bewust op de groepsgenootjes. Als de kinderen van groep Groen de 
bordjes uitdelen, mogen ze zelf kiezen in welke volgorde ze dat doen. De pedagogisch 
medewerkers laten de kinderen dan steeds de naam van het kind benoemen, die een bordje krijgt. 
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De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het 
pedagogisch beleidsplan. 

Tijdens het onderzoek is gezien dat er gewerkt wordt conform de in het pedagogisch beleidsplan 
opgenomen beschrijving van het vierogenprincipe. 
  

Conclusie 
Op basis hiervan is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. K. Hellema, leidinggevende) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan (januari 2017) 
 Werkplan-KDV-Mikado-locatie-van-Lieflandlaan-sept-2016 
 



 

8 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-06-2017 
Mikado te UTRECHT 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 

geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en de opvang in stamgroepen beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Tijdens het onderzoek is de VOG van 3 beroepskrachten (steekproef) beoordeeld. De VOG’s 
voldoen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van 3 beroepskrachten (steekproef) beoordeeld. De 

diploma's voldoen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De kinderen worden opgevangen in drie stamgroepen. De indeling is als volgt: 

Paarse groep: maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 - 1,5 jaar. 
Groene groep maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5 - 4 jaar. 
Rode groep maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5 - 4 jaar. 
  
Op de vrijdagen worden de groepen samengevoegd. Omdat als groepen worden samengevoegd er 
van de beide groepen een vaste pedagogisch medewerker wordt ingezet, is het niet noodzakelijk 

dat ouders hier vooraf toestemming voor geven. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van het onderzoek is de beroepskracht-kind-ratio conform de voorschriften. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. K. Hellema, leidinggevende) 
 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. 
  
Ook is het vierogenprincipe en de meldcode kindermishandling beoordeeld. 
  

 
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. 

De risico-inventarisatie is tijdens het in november 2016 uitgevoerd onderzoek beoordeeld en (na 

Overleg & Overreding) goed bevonden.  
  
Preventieve maatregelen zijn in diverse protocollen en werkinstructies vastgelegd. 
  
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. 
Eén punt, het beveiligen van ramen, is voor januari 2017 geagendeerd. Navraag leerde dat deze 
maatregel bij nader inzien niet noodzakelijk was. Om die reden is de actie niet uitgevoerd.  
  
Tijdens de inspectie is naar voren gekomen dat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn 
van het beleid. 

  
Op de groepen en slaapkamers hangen CO2 meters op waarmee de kwaliteit van de lucht in deze 
ruimtes gemonitord wordt. 
Er worden diverse afvinklijsten voor temperatuurcontroles en schoonmaakwerkzaamheden 
bijgehouden.  

  
Tijdens het onderzoek is beoordeeld of de temperatuur op warme dagen de bovengrens van 25 °C 

(zoals genoemd in de protocollen RIVM en NCJ). Dat blijkt niet het geval. Men registreert de 
temperatuur periodiek. Uit de registraties blijk dat de temperatuur niet te hoog oploopt.  
Wanneer dat wel het geval zou gebeuren, volgt men het hitteprotocol, dit is beschreven in de 
Voedselhygiëne en hygiëne-afspraken. 
  
Aandachtpunt gezondheid. 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat men de oudere kinderen voor het eten de 

handen met een washand laat ‘wassen’. Op dit punt wijkt men af van het beleid waarin is 
opgenomen dar de handen met water en zeep gewassen moeten 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 in juni 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. 
 
 
Vierogenprincipe 
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Het vierogenprincipe wordt gewaarborgd door intercollegiale toetsing. Men maakt gebruik van 

babyfoons en camera’s. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. K. Hellema, leidinggevende) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (26 10 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (26 10 2016) 
 Huisregels/groepsregels 
 registratie CO2 en luchtvochtigheid 

 4.16 protocol voedselhygiëne en hygiëne afspraken  
 Meldcode 24 9 2015  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een 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, art 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 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 5 lid 10 Regeling 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) 

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) 
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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) 

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) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 

opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Mikado 

Website : http://www.mini-stek.nl 
Aantal kindplaatsen : 35 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


