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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
  
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit 
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede 
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun 
kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 
  
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
  
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt 
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en 
meer waar dat nodig is. 
  
Streng aan de poort 
Per 1 januari 2017 is de landelijke werkwijze 'Strenger aan de Poort' ingaan. Het uitgangspunt van 
deze werkwijze is dat een houder bij aanvang exploitatie verantwoorde kinderopvang kan 
aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf intensief toetst om te kijken of de houder redelijkerwijs 
de gestelde kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en Peuterspeelzalen kan waarborgen. 

 
Beschouwing 
  
Inleiding 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen 
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken kindercentrum 
Op 23 mei 2017 heeft de gemeente De Bilt van ‘Kinderopvang Mini Stek B.V.’ een aanvraag tot 
exploitatie ontvangen voor een kinderdagverblijf met de naam ‘Kinderdagverblijf de Boerderij' aan 
de Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Op 22 juni 2017 heeft de GGD een onderzoek voor registratie 
uitgevoerd. 
  
De houder heeft het voornemen om het kinderdagverblijf per 1 september 2017 te openen. Het 
gaat om maximaal tweeëntwintig kindplaatsen voor kinderen van 0 tot vier jaar. 'Kinderopvang 
Mini Stek BV’ bestaat op dit moment uit drie kinderdagverblijven en zeven locaties voor 
buitenschoolse opvang in Utrecht en Groenekan. De locatie wordt gevestigd in een pand op het 
terrein van boerderij 'Fortzicht' in Groenekan waar tevens een locatie voor buitenschoolse opvang 
is gevestigd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Het onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden voordat de locatie open gaat. Kwaliteitseisen 
die direct betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk kunnen in dit stadium nog niet worden 
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onderzocht. Wel zijn de kwaliteitseisen beoordeeld met betrekking tot het beleid zoals het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie en het pedagogisch beleidsplan. Tijdens dit 
onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 
  
 ‘Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
 ‘Pedagogisch klimaat’; 
 ‘Personeel en groepen’; 
 ‘Veiligheid en gezondheid’; 
 ‘Accommodatie en inrichting; 
 ‘Ouderrecht’. 
  
Conclusie 
Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de GGD dat de exploitatie redelijkerwijs kan 
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Binnen drie maanden na de start vindt er een onderzoek na 
registratie plaats waarbij de GGD de kwaliteitseisen met betrekkingen tot de praktijk beoordeeld. 
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 
afgeeft. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Inleiding 
Voordat een kindercentrum wordt toegevoegd aan het Landelijk Register Kinderopvang en 
peuterspeelzalen (LRKP) is het van belang dat de andere locaties die onderdeel zijn van 
‘Kinderopvang Mini Stek B.V’ voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en 
peuterspeelzalen. Een door de gemeente gestart handhavingstraject zal eerst moeten zijn afgerond 
voordat de organisatie een nieuwe locatie kan openen. 
  
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Bevindingen 
De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestigingen te voorkomen. Er loopt geen handhaving tegen de vestigingen van 'Kinderopvang Mini 
Stek B.V'. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de onderzochte eisen betreffende naleving wet- en regelgeving. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 LRKP 
 Website 
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Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens en na afloop van het toezichtsbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud beoordeeld. 
Onder het kopje ‘Pedagogisch beleid’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Bevindingen 
‘Kinderopvang Mini Stek B.V.’ hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen 
de organisatie geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch 
werkplan met het locatiegebonden beleid. Dat is ook het geval bij deze locatie. In het pedagogisch 
werkplan staat in duidelijke en observeerbare termen het onderstaande beschreven: 
  
 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; 

 de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep; 
 een beschrijving van de (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen 

verrichten; 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen; 
 hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund in het geval van 

calamiteiten (de achterwachtregeling); 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen; 
 de wijze waarop het ‘vierogenprincipe’ is vormgegeven; 
 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 

kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden; 

 de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

  
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
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Personeel en groepen 

 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. De stabiliteit in een kindercentrum moet worden gerealiseerd vanuit het perspectief van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het 
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke 
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 
  
Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit 
geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk. De houder van een kindercentrum draagt er 
zorg voor dat de houder zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het 
bezit zijn van een geldige VOG. 
  
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de houder er zorg 
voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste beroepskwalificatie. 
De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao kinderopvang. 
  
Tijdens dit onderzoek voor registratie is al het personeel binnen het kindercentrum gecontroleerd 
op het in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende 
beroepskwalificatie. 
  
Onder de kopjes ‘verklaring omtrent het gedrag’, ‘Passende beroepskwalificatie’ en ‘Opvang in 
groepen’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bevindingen 
De houder heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG) rechtspersonen overgelegd, welke is 
afgegeven op 19 mei 2017. De aanvraag tot exploitatie is op 23 mei 2017 ingediend. De verklaring 
omtrent het gedrag was op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
  
Gedurende het onderzoek voor registratie zijn de VOG's van alle beroepskrachten opgevraagd. De 
VOG's zijn geldig en op tijd aangevraagd. 
  
Conclusie 
De Verklaringen omtrent het gedrag van de houder en personen werkzaam bij de onderneming 
voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Bevindingen 
Gedurende het onderzoek voor registratie zijn de beroepskwalificaties van alle beroepskrachten 
opgevraagd en gecontroleerd. 
  
Conclusie 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bevindingen 
Kinderdagverblijf ‘De Boerderij’ zal bestaan uit twee stamgroepen: 
  
 een babygroep met maximaal 9 kinderen met twee beroepskrachten; 
 een half-verticale groep met maximaal 13 kinderen met twee beroepskrachten. 
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De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik 
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten. Hierdoor heeft ieder kind maximaal drie 
vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Conclusie 
Ieder kind behoort bij een stamgroep die voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn kwaliteitseisen opgenomen 
die betrekking hebben op het veiligheids- en gezondheidsbeleid in een kindercentrum. Het doel is 
de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk te waarborgen. 
  
Veiligheids- en gezondheidsrisico’s dienen te worden geïnventariseerd teneinde maatregelen te 
treffen om de risico’s tot een acceptabel niveau te verkleinen. Daarnaast behoort het werken 
volgens de meldcode kindermishandeling en het ‘Vierogenprincipe’ ook tot dit beleid. Een nadere 
uitleg staat bij het betreffende item. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de uitvoering van het beleid de risico’s ook 
daadwerkelijk ondervangt. Onder de kopjes ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’, 
‘Meldcode kindermishandeling’ en ‘Vierogenprincipe’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bevindingen 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld in mei 2017. De 
houder heeft een inschatting gemaakt van de risico's welke aanwezig zullen zijn op het moment 
dat de locatie in exploitatie gaat. Zodra het pand in gebruik genomen wordt zullen de risico's 
opnieuw worden beoordeeld en wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zonodig 
bijgesteld. Dit geldt eveneens voor de huisregels en afspraken die er met het team worden 
gemaakt. 
  
Bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s is gebruik gemaakt van een door de houder 
ontwikkeld format gebaseerd op de methode van VeiligheidNL. De houder beschrijft de 
veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, 
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. Daarnaast zijn de veiligheidsrisico's 
die specifiek zijn voor de boerderij geïnventariseerd. 
  
Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico's is gebruik gemaakt van een door de houder 
ontwikkeld format gebaseerd op de methode van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. De 
houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu 
en medisch handelen. Daarnaast zijn de gezondheidsrisico's die specifiek zijn voor de boerderij 
geïnventariseerd. 
  
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheids- en gezondheidsrisico's, evenals de 
samenhang tussen de veiligheids- en gezondheidsrisico's en de maatregelen. 
  
De ruimtes waarvan het kinderdagverblijf gebruik gaat maken worden ten tijde van het onderzoek 
voor registratie nog verder ingericht. De houder heeft een toelichting gegeven op een aantal 
veiligheids- en gezondheidsrisico's die aanwezig zullen zijn en waarvoor voor de opening nog een 
aanpassing zal worden gedaan. 
  
Conclusie 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoen aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Inleiding 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het 
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 



 

10 van 19 
Concept inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 22-06-2017 

Kinderdagverblijf De Boerderij te Groenekan 

peuterspeelzalen is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als 
deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik 
jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. 
  
Bevindingen 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. 
Binnen de organisatie is een aandachtsfunctionaris aangesteld die de vestigingsmanager 
ondersteund in het geval van een casus en die alle signalen bundelt en hierover rapporteert aan de 
directie. 
  
Conclusie 
De meldcode kindermishandeling voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Inleiding 
Als onderdeel van het veiligheidsbeleid dient de houder ervoor te zorgen dat alle beroepskrachten 
en beroepskrachten in opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door 
een andere volwassene. Dit houdt in dat te allen tijde een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren. 
  
Bevindingen 
De houder heeft beleid opgesteld waarbij alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding bij 
hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  
In het pedagogische beleidsplan zijn de volgende maatregelen beschreven: 
  
'Het vierogenprincipe op De Boerderij 
Op de slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. Wanneer een medewerker alleen met de kinderen is, 
bijvoorbeeld tijdens de pauzes of aan het einde van de dag wordt met een babyfoon meegeluisterd 
door een collega van een van de andere groepen of door een collega van de BSO. De babyfoons in 
de slaapkamers zijn geschakeld naar de groepsruimte. Zo borgen we de veiligheid van de kinderen 
en kunnen medewerkers gemakkelijk hulp vragen.' 
Bron: pedagogisch werkplan ontvangen op 26-5-2017. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding 
Binnen de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen die betrekking 
hebben op de hoeveelheid vierkante meter per kind in de binnen- en de buitenruimtes. Per 
aanwezig kind in het kindercentrum dient ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte 
en ten minste 3 m2 passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar te zijn. Daarnaast is de 
inrichting van de ruimtes van belang om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de 
basisbehoeften van kinderen zodat in de diverse ontwikkelingsbehoeften kan worden voorzien. 
  
Tijdens het toezichtsbezoek is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speelruimte, 
slaapruimte en voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Onder de kopjes 
‘Binnenruimte’ en ‘Buitenspeelruimte’ staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 
Binnenruimte 
 
Bevindingen 
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van twee binnenspeelruimtes. Elke stamgroep beschikt over 
een eigen groepsruimte en twee slaapruimtes. Daarnaast wil het kinderdagverblijf gebruik gaan 
maken van buitenbedjes. 
  
Onderstaande tabel geeft de ruimtes en de oppervlaktes weer: 
  

 Naam groep Aantal kinderen Beschikbare m² Nodig aan m² 

Babygroep 9  42,22 31,5 

half-verticale groep 13  48,45 45,5 

Totaal  22  90,57  77 

  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte beschikbaar. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Bevindingen 
De buitenschoolse opvang gaat gebruik maken een omheinde en aangrenzende buitenruimte. De 
kinderen betreden het buitenterrein van de boerderij alleen in het bijzijn van een beroepskracht. 
  
Conclusie 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m2. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (locatie-verantwoordelijke) 
 Observaties 
 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is de klachtenprocedure van het kindercentrum en de aansluiting bij de 
geschillencommissie gecontroleerd. 
  
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 
Bevindingen 
De houder heeft een klachtenregeling opgesteld welke voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Tevens is de houder 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.  
  
Conclusie 
Het klachtenbeleid voldoet aan de onderzochte items zoals deze beschreven staan in de Wet 
kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (locatie-verantwoordelijke) 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 

kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

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 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 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 stamgroep. 
(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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen 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 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 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 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 



 

14 van 19 
Concept inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 22-06-2017 

Kinderdagverblijf De Boerderij te Groenekan 

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 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 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 stamgroep 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is 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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 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) 
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Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 

en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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) 
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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; 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 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) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c 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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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten 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. 
(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 wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- 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) 

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 : Kinderdagverblijf De Boerderij 
Website : http://www.mini-stek.nl 
Aantal kindplaatsen : 22 
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 : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Funcke 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : De Bilt 
Adres : Postbus 300 
Postcode en plaats : 3720AH BILTHOVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 22-06-2017 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Concept inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 22-06-2017 

Kinderdagverblijf De Boerderij te Groenekan 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Het conceptrapport is aan de houder verzonden. 
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