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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 
Buitenschoolse opvang Super Mikmak is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek B.V. 
Mini Stek verzorgt kinderopvang in de wijken Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp. De houder 

exploiteert drie kinderdagverblijven en vijf BSO’s. De kindercentra zijn verdeeld over de clusters 
MikMak Tuindorp en MikMak Oost. 
  
BSO Super Mikmak is gehuisvest in de Utrechtse wijk Tuindorp. De BSO is gehuisvest in een 
woonhuis dat onderdeel uitmaakt van een kerkgebouw. De BSO gebruikt een aantal ruimtes op de 
begane grond en de eerste verdieping van het pand. 
  

Tijdens schoolweken is de Super MikMak op de maandag-, dinsdag- en donderdag geopend. Op 

woensdag vindt de opvang plaats op MikMak Buiten aan de Voorveldselaan, op vrijdag op de 
Sickeszlaan. 
  
Naast de 2 ‘groepsruimtes’ zijn er een aantal themaruimtes voor de kinderen. Er is onder meer een 
atelier, een timmerruimte en een spelletjeskamer. Verder kan er gebruik gemaakt worden van en 

riante keuken. 
De kinderen spelen buiten in de aangrenzende tuin, in de wijk of op het naastgelegen Lubroveldje. 
  
De BSO is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 8 – 13 jaar. 
De opvang vindt plaats in 2 basisgroepen. Er is een groep van 30 en een groep van 10 kinderen. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken komen van de Regenboogschool, De Paulusschool en de OBS. 

  
De BSO is met 40 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

inspecties uit 2015, 2016 en 2017 beschreven. 
  

Inspectie 03-11-2015 
In november 2015 heeft er een verkort regulier onderzoek plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat 
de getoetste items, met uitzondering van één punt, voldoen aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
De geconstateerde overtreding heeft betrekking op de opvang in groepen. 
  

Inspectie 02-02-2016 
In februari 2016 heeft er een verkort regulier onderzoek plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat 
de getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op 12 juni 2017, betreft een onaangekondigde reguliere inspectie. 
De observatie heeft op een maandagmiddag plaatsgevonden. Op de dag van het inspectiebezoek 

zijn er 30 kinderen op de BSO aangemeld. Er werken 3 pedagogisch medewerkers. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heerst er een opgewekte stemming. Bij aankomst op de BSO nemen 

de kinderen een stukje fruit of groente en iets te drinken. Daarna kiezen ze zelfstandig hun spel. 
Het merendeel van de kinderen (waarvan de ouders zelfstandigheidscontracten hebben 
ondertekend) kiest er voor om buiten (in de wijk of op een openbaar speelterrein) te gaan spelen. 
  

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 weten te brengen. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste 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: 
  
 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 observatie heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag. 
  
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.’ 
Het merendeel van de kinderen komt zelfstandig naar de BSO. Ze worden bij aankomst op de BSO 
vriendelijk begroet. 

Kinderen die met de fiets naar de BSO komen en onderweg een drukke weg over moeten steken, 
worden om die reden door de pedagogisch medewerkers opgehaald. 
  

Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen zich op hun gemak voelen. De kinderen komen 
vrolijk uit school waarna ze aan de verzorgd gedekte tafel aanschuiven voor het fruit/de groenten 
en een glaasje drinken . 
Kinderen die daar zin in hebben blijven even aan tafel zitten. Aan tafel wordt gezellig gekletst. 

De andere kinderen bewegen zich vrij in de ruimtes en kiezen zelfstandig hun activiteit. 
De kinderen die op de BSO blijven, zijn zelfstandig en geconcentreerd aan het spelen. Een groepje 
zit in de leesruimte en leest een tijdschrift. Anderen spelen een bordspel of gaan knutselen. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers de emoties van kinderen 
onderkennen en benoemen. Als een jongen die er ietwat vermoeid uitziet op de BSO aankomt, 
vraagt de pedagogisch medewerker hem of hij zich niet helemaal lekker voelt. De jongen beaamt 

dit. De pedagogisch medewerker laat de jongen weten dat hij ook wel eens slecht slaapt en snapt 
hoe hij zich voelt. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 
Op de BSO hebben de pedagogisch medewerkers verschillende taken. Er is steeds één 
keukendienst’. Bij deze medewerker melden de kinderen zich aan. Ook geven ze bij hem aan waar 

ze naartoe gaan (speelveldje, de wijk of de buitenspeelplaats). Hij begroet de kinderen bij 
binnenkomst. 
De andere 2 pedagogisch medewerkers (die dus vrijgesteld zijn administratieve werkzaamheden) 
hebben de ‘handen vrij’ om met de kinderen aan de slag te gaan. Eén van hen zit aan de tafel waar 
de kinderen om beurten aanschuiven voor het fruit. De pedagogisch medewerker informeert onder 
meer naar hoe de schooldag is verlopen. 
  

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



 

6 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-06-2017 
Super MikMak te Utrecht 

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. Doordat men verschillende thema-ruimtes heeft, is er een gevarieerd spelaanbod. Er kan 
bijvoorbeeld gekookt of getimmerd worden. In de ruimte aan de achterzijde staat en pooltafel een 

pingpongtafel. 
In de spelletjeskamer staan spellen als scrabble, Rummikub, de kolonisten van Catan en Cluedo. 
  
De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd en op hun verantwoordelijkheid 
aangesproken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen zelf meedenken over de 
activiteiten en zelfstandig hun spullen opruimen. Sinds kort werkt men met een kinder-advies-
raad. De kinderen mogen meedenken over het reilen en zeilen binnen de BSO. Ze hebben recent 

meegedacht over de namen van de verschillende ruimtes en bijvoorbeeld voorgesteld om de WII in 
een andere ruimte te plaatsen. 
In de keuken hangt een overzicht op waarop alle kinderen kunnen aangegeven welke activiteiten 
ze graag zouden willen gaan doen. De kinderen hebben kenbaar gemaakt onder meer een trefbal- 
en voetbaltoernooi te willen organiseren. Ook staan er diverse kookactiviteiten op het programma. 
  

Op de BSO werkt men naar eigen zeggen met een activiteitenplanning. Op he moment van het 

onderzoek zijn er geen activiteiten uitgewerkt. Dit heeft volgens betrokkenen te maken met het feit 
dat de er personeelskrapte was (één van de pedagogisch medewerkers is sinds 2 weken in dienst). 
De kinderen laten weten dat ze recent cupcakes versierd hebben, dat ze superbal gespeeld hebben 
en men heeft Sushi (van gerookte vis) gemaakt. 
  
Voor de zomervakantie wordt momenteel een vakantieprogramma uitgewerkt. Er staat onder meer 

een ‘water-dag’ op het programma. Ook is er een ‘boerderij-dag’ gepland en zal er een 
(interactieve) toneelvoorstelling op locatie plaatsvinden. 
  
De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen op passende wijze. Wanneer twee meiden 
ervoor kiezen een ‘spijkerplankje’ te gaan maken, legt de pedagogisch medewerker hen uit hoe ze 
dat aan kunnen pakken. Ze stelt voor dat ze eerst een ontwerp maken. 
  

Wanneer een kind even niet weet wat te doen wordt dat meteen opgemerkt door een pedagogisch 
medewerker. De pedagogisch medewerker overlegt met haar wat ze zoal zou kunnen gaan doen. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 

(individuele) kinderen'  
De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd. Dit blijkt onder meer uit het feit dat als er 

gekookt wordt, men de kinderen dit waar mogelijk zelfstandig laat doen. 
Verder spelen de pedagogisch medewerkers educatieve spelletjes (tijdens het onderzoek wordt 
Pim-Pam-Pet gespeeld) met de kinderen. Een andere pedagogisch medewerker speelt het bordspel 
‘Giebelen’ met één van de kinderen. Even later wordt er samen gepingpongd. 
  
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' 
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 van de bordspelen 
bijvoorbeeld) worden kinderen gestimuleerd om mee te doen. 
  
Gezien de leeftijd van de kinderen bepalen ze voor een belangrijk deel zelf wat ze op een BSO 

middag gaan doen. Er worden zich tijdens het onderzoek als vanzelfsprekend één aantal groepjes 
gevormd. Het merendeel van de kinderen trekt erop uit en gaat buiten spelen. Ook is er een 

groepje van 6 kinderen in de leeskamer. 
  
Navraag leerde dat men voorbereidingen treft voor een binnenkort te houden tuinfeest. 
  

Observatie-instrument: ‘De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.’ 
Om 16.30 uur komen de kinderen steeds in hun basisgroep samen. De kinderen eten dan met hun 
vaste begeleider(s) een cracker, stukje fruit of krentenbol. 
  
Overdracht normen en waarden 
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'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 even komen melden als ze 
bijvoorbeeld naar het speelveldje gaan. 
Bij aankomst op de BSO worden de fietsensleutels als vanzelfsprekend in een hiervoor bestemd 

bakje in de keuken opgeborgen. 
  
  
Conclusie 
Op basis de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Sophie Roessingh, Stafmedewerkster beleid 

en kwaliteit) 
 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
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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 basisgroepen beoordeeld. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De VOG’s van de vaste 3 pedagogisch medewerkers zijn ingezien. De VOG’s voldoen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De diploma’s van de 3 pedagogisch medewerkers die op de BSO werken zijn ingezien. De 

beroepskrachten zijn conform de CAO opgeleid. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Op de BSO heeft men de kinderen in 2 basisgroepen ingedeeld. 

  

Naam stamgroep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

Mikmak Super 30 Groep 5,6 en 7 

Mikmak Super Plus 10 Groep 7 en 8 

  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de inspectie is de beroepskracht kind ratio conform de voorschriften. 
  

Er zijn 3 beroepskrachten en 30 kinderen op de BSO aanwezig. 
Er is een basisgroep van 10 en een groep van met 20 kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
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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. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn in september 2016 door de pedagogisch 
medewerkers uitgevoerd. 
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. 

  

In de risico-inventarisatie veiligheid komt het voor dat men heeft aangevinkt (bijvoorbeeld bij het 
scenario ‘kind botst tegen een radiator’) dat men ondanks het feit dat er afspraken zijn gemaakt 
om het risico in te dammen, heeft aangegeven dat de kans groot is dat het scenario zich voordoet. 
Navraag leerde dat de afspraken op die punten wel worden nageleefd maar de betrokken de 
mening zijn toegedaan dat het risico toch aanwezig blijft (en daarom groot is). Omdat de afspraak 
wordt nagekomen is er op deze punten geen actieplan opgesteld. 

  
Preventieve maatregelen zijn in huisregels en diverse protocollen vastgelegd. In de risico-
inventarisatie gezondheid worden preventieve maatregelen bij elk scenario vermeld. 
  
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid zijn er geen specifieke 
actiepunten naar voren gekomen. 

De acties hebben betrekking op het aanpassen en periodiek bespreken van de bijvoorbeeld 
huisregels en protocollen (procedures). 
  
Tijdens een korte toets in de praktijk zijn er, met uitzondering van één punt, geen bijzonderheden 
aan het licht gekomen. 

Aandachtspunt: 
Navraag leerde dat de kinderen hun handen niet consequent met water en zeep wassen voordat ze 

op het fruit gaan eten (na aankomst op de BSO). Op dit punt wijkt men af van het vastgestelde 
beleid. Omdat het een incident betreft is dit niet meegenomen in de beoordeling. 
 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 

Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 
een vermoeden en op welke signalen ze kunnen letten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Sophie Roessingh, Stafmedewerkster beleid 

en kwaliteit) 

 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (9 2016) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (9 2016) 
 Actieplan veiligheid (9 2016) 
 Actieplan gezondheid (9 2016) 
 Huisregels/groepsregels (9 2016) 

 



 

10 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-06-2017 
Super MikMak te Utrecht 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment 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 niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 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) 
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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) 

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) 

 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 
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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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Super MikMak 

Website : http://www.mini-stek.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : 12-06-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 16-06-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 20-06-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


