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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. 
 
Er is een verkorte inspectie uitgevoerd waarbij de verklaringen omtrent gedrag, diploma’s en de 
beroepskracht-kind ratio is beoordeeld. Daarnaast is er geobserveerd waarbij de pedagogische 

praktijk getoetst is. 

 
Beschouwing 
BSO Mikmak Buiten is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek B.V. 
Mini Stek verzorgt kleinschalige kinderopvang in de wijken Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp. 
De houder exploiteert drie kinderdagverblijven en vijf buitenschoolse opvanglocaties. De 
kindercentra zijn verdeeld over de clusters MikMak Tuindorp en MikMak Oost. 
  

Buitenschoolse opvang MikMak Buiten is gelegen aan de Voorveldselaan 2 te Utrecht in de wijk 

Voordorp. BSO MikMak Buiten is gevestigd in het gebouw van sportclub USV Hercules. 
In het pand is tevens een kinderdagverblijf van de houder (kinderdagverblijf Biebelebons) 
gehuisvest. 
  
De kinderen die de BSO bezoeken worden op de drukste dagen opgevangen in 4 groepen. De 

kinderen zijn op grond van hun leeftijd in één van de groepen ingedeeld. 
  
Men maakt gebruik van een aantal ruimtes op de begane grond en de eerste verdieping van het 
pand. Daarnaast kan men gebruik maken van de ruime gymzaal in het gebouw. 
  
De kinderen kunnen die de BSO bezoeken kunnen gebruik maken van de aan het pand grenzende 
buitenspeelplaats en de sportvelden. 

  
De BSO die 5 dagen per week geopend is, is met 80 kindplaatsen geregistreerd. 
  
Inspectiegeschiedenis  
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 

inspecties uit 2015 en 2016 beschreven. 
  

Inspectie op 06-11-2015 
In november 2015 heeft er een verkort regulier onderzoek plaatsevonden. Naar aanleiding van het 
onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen. 
  
Inspectie op 12-12-2016 
Tijdens deze verkorte reguliere inspectie voldoet het kindercentrum aan de in de Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voorschriften. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie, uitgevoerd op 17 augustus 2017, betreft een onaangekondigde (verkorte) 
reguliere inspectie. Het inspectiebezoek heeft op de voorlaatste dag van de zomervakantie 
plaatsgevonden. 
  

Op de dag van het inspectiebezoek zijn er 34 kinderen op de twee groepen aanwezig. 
Tijdens de schoolvakantie wordt er samengewerkt met BSO MikMak Oost. Deze kinderen (die op 
schooldagen op de woensdag en vrijdag ook hier worden opgevangen) verblijven tijdens de 

vakanties op de Voorveldselaan. 
  
Bij aankomst op de BSO spelen de kinderen vrij in de groepsruimte. Vanwege het slechte weer is 
het vakantieprogramma (er stond een uitstapje naar een zwembad gepland) aangepast. De oudste 

kinderen maken die middag een graffiti-schilderij. De andere kinderen nemen deel aan een 
activiteit in de gymzaal. Groep MikMak Midden is naar een indoorspeeltuin. 
  
De kinderen zijn over het algemeen goed gemutst. Er heerst een opgewerkte stemming. 
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Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken is gebleken dat zij het 
beleid kennen en doorgaans op een juiste wijze in de praktijk weet te brengen. De pedagogisch 

medewerkers maken een betrokken indruk. 
  
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat alle inspectie-items voldoen aan de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties 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 houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Gedurende de inspectie is gezien dat de houder zorg draagt voor uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 

Observatie-instrument: ' Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’ 
De kinderen zijn goed gemutst. Ze zijn zelfstandig en geconcentreerd aan het spelen. Op groep 
Klein speelt een aantal kinderen met de Kapla. Ook wordt hier een toren van houten blokken 
gebouwd. Verder wordt er Stratego en met de strijkkralen gespeeld. Een groepje van 6 kinderen zit 
bij een pedagogisch medewerker op de bank die een boekje voorleest. De kinderen luisteren 
aandachtig naar het verhaal. 

De oudere kinderen spelen met de WII of in de gymzaal, waar onder meer met een pedagogisch 
medewerker gepingpongd wordt. Een groepje jongens maakt een graffiti-schilderij. 
  

De kinderen die de BSO bezoeken worden steeds op hun eigen groep opgevangen. De kinderen zijn 
op grond van hun leeftijd in één van de groepen ingedeeld. Er zijn vaste pedagogisch medewerkers 
aan de groepen gekoppeld. 
  

Wanneer een van de jongere kinderen een ongelukje heeft en een schone broek krijgt, wordt hier 
bijzonder rustig op gereageerd. Na de verschoning pakt hij het spel direct weer op. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 
Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers veel met de kinderen in gesprek 
zijn. Men draagt steeds zorg voor oogcontact. Waar nodig gaat men door de knieën. De toon van 
de gevoerde gesprekken is bijzonder vriendelijk. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 
de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’  
Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimtes is afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen. De inrichting van de groepen sluit aan bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. 
  
In de groepsruimte van groep Groot heeft men een WII en er staat een tafelvoetbalspel en 
pooltafel. Ook is er een kast met spelletjes en knutselmateriaal. In de groepsruimte van Groep 
Klein staat een open kast met spelletjes. Ook is er een poppenhuis en er is een kleine knutseltafel 
met onder meer strijkkralen. In de gang voor de groepsruimte (die als speelruimte ingericht is) 

heeft men houten blokken en Kapla. Ook zijn hier verkleedkleren en er staat een houten kasteel. 
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Omdat de BSO is gehuisvest bij een sportvereniging ligt dan ook op buitenactiviteiten en 
buitenspelen. Men maakt gebruik van de tennisvelden en de kunstgrasvelden. 

  
Op de BSO biedt men de kinderen (op schooldagen) iedere dag een andere activiteit aan. 
In de vakantie hanteert men een vakantieprogramma dat op voorhand is uitgewerkt. 

Op het vakantieprogramma wordt onderscheid gemaakt in een aantal leeftijdscategorieën. 
Er zijn onder meer uitstapjes naar het Gagelbos, naar ‘Oud Valkeveen’ en de moestuin bij 
Galgenwaard georganiseerd. Ook zijn er hangmatten ‘gebouwd’, is er een stoepkrijtfestijn 
georganiseerd. Verder hebben de kinderen onder meer tassen en etuis geknutseld. 
  
Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  

De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd en op hun verantwoordelijkheid 
aangesproken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen op ‘Mikmak Klein’ zelf hun spullen 
opruimen. Als er een tas op de groep ligt vraagt de pedagogisch medewerker de jongen of hij weet 
waar die opgeborgen moet worden. Dat blijkt het geval en de jongen ruimt de tas zelf op. 
  
Navraag leerde dat de jongste kinderen zich zelf omkleden voor de sportactiviteiten en men hen 

leert om bijvoorbeeld zelf hun veters te strikken. Ook speelt men met deze kinderen 

woordspelletjes en er wordt regelmatig voorgelezen. 
  
Wanneer er een graffiti-schilderij wordt gemaakt bespreekt de pedagogisch medewerker hieraan 
voorafgaand hieraan of de kinderen weten hoe de spuitbus werkt. De pedagogisch medewerker 
legt uit dat naarmate de bus verder van het doek gehouden wordt, de lijn ‘dikker’ wordt. Ook 
krijgen de kinderen een instructie hoe ze de deksel van de verfbus kunnen verwijderen. 

  
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 spelen in de gymzaal bijvoorbeeld) worden 

kinderen gestimuleerd om mee te doen. 
  
De pedagogisch medewerker laat weten dat als men op de sportvelden speelt, er vaak met twee 
teams gewerkt wordt. Men laat de kinderen dan zelf de teams samenstellen. Kinderen leren op die 

manier om voor zichzelf op te komen en rekening te houden met anderen. 
  

Op de dag van het onderzoek wordt er in de gymzaal gehockeyd, gevoetbald en er is een groep 
kinderen die rond de pingpong tafel speelt. 
  
Als men buiten op de sportvelden speelt, wordt er onder meer getennist, voetvolleybal gespeeld of 
een estafette gelopen. Ook speelt men groepsspellen zoals ‘levend Stratego’. 
  
Wanneer kinderen een conflict hebben, laat men weten dat de insteek is dat de kinderen dit zelf 

oplossen. Als de kinderen er zelf niet uitkomen, wordt er door de pedagogisch medewerkers 
bemiddeld. Men geeft dan suggesties zodat de kinderen het alsnog zelf op kunnen lossen. 
  
Conclusie 
Op basis de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Rianne Dunsbergen, coördinator BSO) 
 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 
 Pedagogisch werkplan (juni 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

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

De VOG’s van 3 pedagogisch medewerkers die op de BSO werken, zijn ingezien en goed bevonden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten van de 3 die op de BSO werkten, beschikken over een beroepskwalificatie 
conform de CAO kinderopvang. 

 

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

Naam basisgroep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

MikMak Buiten Klein 20 4 t/m 6 jaar 

MikMak Buiten Midden 20 6 t/m 8 jaar 

MikMak Buiten Groot 30 8 t/m 10 jaar 

MikMak Buiten Club 10 11 jaar en ouder 

  
Op rustige dagen worden de groepen structureel samengevoegd. 

  
In principe worden de kinderen steeds op hun eigen groep opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van het onderzoek zijn op alle de groepen voldoende pedagogisch medewerkers 

aanwezig. 
Op groep Klein zijn op de dag van het onderzoek 20 kinderen aangemeld. Op groep Groot zijn 14 
kinderen aanwezig. Er werken op beide groepen 2 pedagogisch medewerkers. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Rianne Dunsbergen, coördinator BSO) 
 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

Passende beroepskwalificatie 

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

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : MikMak Buiten 

Website : http://www.mini-stek.nl 
Aantal kindplaatsen : 80 
 
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 : 17-08-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 23-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-08-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 28-08-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


