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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op basis van het risicogestuurd toezicht zijn binnen dit jaarlijks onderzoek een beperkt aantal eisen 
onderzocht. Ook zijn binnen dit onderzoek de eisen in verband met nieuwe wet- en regelgeving per 
1 januari 2018 getoetst. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te 
vinden onder ‘Overzicht getoetste inspectie-items’. Eveneens is achterin de zienswijze van de 
houder te lezen. 
  
De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op datum van 13.30 tot 14.40. Naar 
aanleiding van dit bezoek heeft de toezichthouder ook aanvullende informatie opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Algemene kenmerken kindercentrum 
Kindercentrum MikMak locatie Van Bemmelenlaan is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek en 
gevestigd aan de Van Bemmelenlaan 34 te Utrecht. Het kindercentrum staat met 90 kindplaatsen 
ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De opvang vindt plaats in de 
kleuterlokalen van openbare basisschool Tuindorp en bestaat uit 5 groepen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Uitgangspunt bij het onderzoeken van de inspectiegeschiedenis is dat de toezichthouder één jaar 
terug kijkt. In sommige gevallen kan het van belang zijn verder terug te kijken. Bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van constatering van herhaling van dezelfde overtreding(en) (recidive). 
 
In december 2018 heeft er een (verkort) onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.  
Geconstateerd is dat de houder niet voldeed aan alle getoetste eisen die volgen uit de Wet 
Kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de 
opleidingseisen van een beroepskracht. 
 
Bevindingen 
Tijdens dit inspectieonderzoek is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle eisen uit de Wet 
kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de 
volgende onderwerpen: 
- Pedagogisch beleid 
- Verklaring omtrent het gedrag en inschrijving personenregister kinderopvang  
 
Herstelaanbod 
Met betrekking tot de terkortkomingen in het pedagogisch beleid heeft de toezichthouder de 
houder een herstelaanbod gedaan en zo de mogelijkheid geboden om de geconstateerde 
overtreding te herstellen.  
 
Herbeoordeling 
Op 14 juni 2018 heeft de toezichthouder aanvullende informatie ontvangen, waaronder een 
aangepast pedagogisch werkplan met daarin een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. Het pedagogische werkplan is opnieuw 
getoetst en voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de Wet kinderopvang. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. Met 
betrekking tot de overtreding in het pedagogisch beleid adviseert de toezichthouder om niet te 
handhaven, aangezien de geconstateerde tekortkomingen inmiddels zijn hersteld.  
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Het pedagogisch beleid is een belangrijke leidraad voor beroepskrachten en een toetssteen voor 
ouders. Het pedagogisch beleid dient samen met de pedagogische praktijk te leiden tot 
verantwoorde kinderopvang. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek. 
  
Pedagogisch beleid 
De organisatie beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de 
organisatie staat beschreven. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan. 
Het algemeen beleidsplan en het pedagogisch werkplan worden als geheel door de toezichthouder 
beoordeeld als het pedagogische beleidsplan. Hierin beschrijft de houder concreet hoe invulling 
wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang. Alle getoetste wettelijke onderwerpen 
staan hierin beschreven. De houder draagt eveneens zorg voor dat in het kindercentrum conform 
het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
De beschrijving van de werkwijze bij het samenvoegen van de stamgroepen is echter onvoldoende 
concreet omschreven. Zo is niet duidelijk wanneer welke groepen worden samengevoegd en hoe 
groot deze groepen zijn en hoe dit in vakanties verloopt. 
  
De toezichthouder heeft met betrekking tot dit punt een herstelaanbod gedaan. De uitkomst 
daarvan is in de beschouwing te lezen. 
   
Conclusie 
Er wordt voldaan aan bijna alle eisen die gesteld zijn in de Wet kinderopvang aan het pedagogisch 
beleid. De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen zijn echter 
onvoldoende concreet omschreven.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (december 2014). Onderstaande in 
cursief geschreven voorbeelden zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op 
locatie geconstateerd. 
  
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef in de praktijk beoordeeld dat de houder 
voldoende zorg draagt voor verantwoorde kinderopvang. De observaties en gesprekken met de 
beroepskrachten hebben voornamelijk plaatsgevonden op de samengevoegde groep bestaande uit 
kinderen van Kleine MikMak en Tussen MikMak tussen 13.30 en 14.35 uur. 
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Observatie MikMak locatie Van Bemmelenlaan 
  
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat de kinderen emotionele veiligheid en 
geborgenheid wordt geboden doordat er onder andere:  
- op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan. 
Aan het begin van de observatie zijn de kinderen binnen aan het spelen. Een beroepskracht leest 
een aantal kinderen voor, een andere beroepskracht is samen met een kind aan het tekenen. 
Wanneer deze beroepskracht vervolgens even toezicht houdt bij de spelende kinderen op de gang 
wordt zij gezien door een aantal kinderen van de andere groep. De beroepskracht staat op een 
andere dag van de week bij deze kinderen op de groep. De kinderen worden begroet op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. Zo knuffelen de kinderen de beroepskracht. Uit het contact 
blijkt dat de beroepskrachten de kinderen kennen maar weten ze ook persoonlijke bijzonderheden. 
Bijvoorbeeld wanneer een kind gaat buiten spelen. Het kind vergeet zijn tas mee te nemen naar 
buiten terwijl dit een afspraak is met dit kind. Het kind wordt er op geattendeerd dat hij even de 
tas moet ophalen. 
  
- grenzen worden gesteld en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. 
Het programma bestaat uit routines (eetmoment) en activiteiten. Het laat voldoende ruimte voor 
flexibiliteit voor onvoorziene situaties of voorkeur-activiteiten van kinderen. Dit blijkt uit dat de ene 
groep besluit de eendjes te voeren iets verderop in de buurt. Maar ook wanneer er op de andere 
groep opgeruimd moet worden voor het buiten spelen; een aantal kinderen willen hun bouwwerken 
laten staan. De beroepskracht zegt: "Als jullie er straks nog mee willen spelen is het prima, maar 
voor het einde van de dag moet het worden opgeruimd." 
  
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat de kinderen worden gestimuleerd in de 
ontwikkeling van de persoonlijke competenties doordat kinderen spelenderwijs worden 
uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en taalvaardigheden en 
hun creativiteit. 
Tijdens de observatie wordt er voorgelezen, geknutseld, gebouwd en buiten gespeeld. De kinderen 
hebben de vrijheid zelf te kiezen wat ze willen doen en de beroepskrachten sluiten aan op de 
wensen en ideeën van de kinderen bij het organiseren van activiteiten. Zo wordt er bewust niet 
gewerkt aan de hand van thema's omdat ze kindvolgend werken. Dit betekent dat kinderen zelf 
kunnen besluiten wat ze gaan doen of onderwerpen en thema’s aan kunnen dragen. 
  
Opvallend is hoeveel de kinderen contact zoeken met de beroepskrachten. De kinderen willen 
graag van alles laten zien, bijvoorbeeld hun kunsten op het klimrek maar ook dingen die ze ontdekt 
hebben. Zo is er een kind dat een beestje heeft gevonden. De beroepskracht loopt met het kind 
mee en samen bestuderen ze het beestje. Ondertussen komen ook een paar andere kinderen 
kijken. De beroepskrachten tonen op deze manier hun betrokkenheid door met aandacht naar 
individuele kinderen te luisteren een aan te sluiten op de inhoud van wat het kind vertelt. 
  
De beroepskracht herkennen signalen van individuele kinderen, kunnen die interpreteren en sluiten 
hier op een gepaste manier op aan. Wanneer een kind een schaar pakt en hier wat mee speelt 
vraagt de beroepskracht of ze soms wil knippen. Het kind zegt ja en de beroepskracht zegt dat ze 
wel een papiertje kan pakken. Vervolgens pakt het kind een papier en gaat aan de slag. 
  
Kinderen worden spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht zodat zij in 
staat zijn zelfstandig relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Dit blijkt uit 
de volgende voorbeelden: 
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met 
individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 
Er is veel contact tussen de beroepskrachten en de kinderen. Zo gaat een beroepskracht in op een 
verhaal dat een kind vertelt over een juf op zijn school. Het is niet zijn juf. De beroepskracht 
vraagt of het kind een juf of een meester heeft en vraagt hoe hij / zij heet. Maar ook in 
groepsverband, bijvoorbeeld bij het voorlezen, worden gesprekken gevoerd. In het verhaal gaat 
het onder andere over een deur met een touwtje uit de brievenbus. De beroepskracht vraagt aan 
de kinderen of ze weten wat dat betekent en legt vervolgens uit wat dat is. 
  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Zo zijn ze behulpzaam en hebben 
aandacht en zorg voor de kinderen. Ook de kinderen zelf worden aangesproken op hun 
medeverantwoordelijkheid voor een positieve omgang met elkaar. Bij het klimrek willen meerdere 
kinderen de aandacht van de beroepskracht. De beroepskracht is net naar een verhaal van een 
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kind aan het luisteren en zegt: “Even wachten, laat eerst (naam kind) uitspreken. Wanneer het 
kind klaar is met zijn verhaal vraagt de beroepskracht aan het andere kind wat het wilde zeggen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Koepelgeprek 15 juni 2018) 
 Observaties (samengevoegde groepen 1 en 2) 
 Website (www.mini-stek.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
In het domein ‘Personeel en groepen’ worden verschillende onderdelen getoetst. Als eerste wordt 
beoordeeld of personen in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
en/of ingeschreven én gekoppeld zijn in het Personenregister Kinderopvang. Ook wordt getoetst of 
medewerkers in het bezit zijn van een kwalificerend diploma en of er wordt voldaan aan de eisen 
omtrent de inzet van leerlingen. 
  
Verder kijkt de toezichthouder of wordt voldaan aan eisen die gesteld worden aan de inzet van het 
aantal beroepskrachten. Het aantal kinderen in verhouding tot het aantal beroepskrachten wordt 
de beroepskracht-kindratio genoemd. Daarnaast wordt beoordeeld of er voldoende stabiliteit is in 
de opvang in groepen, de zogenoemde basisgroepen. Er wordt hierbij gekeken hoe groot de 
groepen zijn, onder welke voorwaarden het kind de basisgroep verlaat en of er aan ieder kind een 
mentor is toegewezen. 
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef getoetst, of de personen die werkzaam zijn of 
structureel aanwezig zijn op de locatie, geregistreerd en op juiste wijze gekoppeld zijn in het 
Personenregister Kinderopvang. 
De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 
inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig 
waren. 
  
Overgangsperiode tot 1 juli 2018 
Voor de personen die op 28 februari 2018 al continue werden gescreend geldt een 
overgangsperiode tot 1 juli 2018. Dit betekent dat zij nog niet verplicht zijn om zich in het 
Personenregister Kinderopvang in te schrijven. Zij hebben tot 1 juli 2018 de tijd om zich te 
registreren en te koppelen. Van deze personen, die vallen onder de steekproef, heeft de 
toezichthouder de VOG’s getoetst welke voldoen aan de gestelde eisen. 
  
Ten tijde van het inspectiebezoek waren er drie stagiaires aanwezig op de locatie. Deze stagiaires 
zijn alle drie ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister. Echter, deze inschrijving heeft te 
laat plaatsgevonden. Omdat een stagiaire niet valt onder de continue screening dient een stagiaire 
per 1 maart ingeschreven te staan met VOG die niet ouder is dan 2 maanden. Tijdens het 
inspectieonderzoek is gebleken dat de stagiaires niet op 1 maart 2018 waren ingeschreven in het 
Personenregister Kinderopvang. In het volgende overzicht wordt dit weergegeven: 
  

  datum 1 
werkdag  

datum inschrijving 
PRK 

datum goedkeuring 
VOG 

datum 
koppeling  

stagiaire 
1  

 08-02-2018  17-05-2018  17-05-2018   22-05-2018  

stagiaire 
2  

 08-02-2018  03-04-2018  03-04-2018  04-04-2018 

stagiaire 
3  

 10-11-2018  05-04-2018  05-04-2018  09-04-2018 

  
Reactie van de houder 
De houder heeft aangegeven dat zich een probleem heeft voorgedaan bij de aanvraag van de 
VOG’s van alle 24 stagiaires werkzaam binnen Mini Stek. Uit de meegestuurde stukken blijkt dat de 
VOG's van alle stagiaires tijdig zijn aangevraagd. Door een administratieve fout bij deze aanvraag 
(het verkeerde functie aspect was aangevinkt) konden de stagiaires met deze VOG's niet worden 
ingeschreven in het PRK. De houder heeft vervolgens nieuwe VOG’s moeten aanvragen en met 
deze VOG's staan de stagiaires nu ingeschreven in het PRK. Dit heeft veroorzaakt dat de stagiaires 
te laat zijn ingeschreven 
 
Conclusie 
De inschrijving in het PRK van de beroepskrachten die getoetst zijn voldoet aan gestelde eisen. De 
inschrijving van de stagiaires die binnen de gehele organisatie van Mini Stek werkzaam zijn 
voldoen niet aan de gestelde eisen die in de Wet kinderopvang gesteld zijn met betrekking tot de 
inschrijving in het Personenregister Kinderopvang. Hoewel zij wel in het PRK zijn ingeschreven en 
gekoppeld zijn aan de houder, heeft dit te laat plaats gevonden.  
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van 
een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen 
worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is 
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens 
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en 
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de 
Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister 
kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit 
landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 
februari 2018) continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de 
minister de gegevens in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 
maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)  
   

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten 
beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao-kinderopvang en de cao-welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening is opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder het personeel, 
dat volgens de houder, sinds het laatste inspectiebezoek in dienst is getreden en het personeel dat 
ten tijde van het inspectiebezoek werkzaam was. 
  
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao-kinderopvang en de cao-welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast worden zij niet meer ingezet dan de Wet 
kinderopvang voorschrijft. 
  
  
Aantal beroepskrachten 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. De inspectie heeft 
plaatsgevonden op een vrijdagmiddag. Op deze dag worden de groepen samengevoegd tot twee 
groepen. Op basis van observatie en een verklaring van de beroepskrachten is geconstateerd dat 
er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. 
  

Groep Aantal aanwezige kinderen Aantal beroepskrachten 

 Groep 1 12 kinderen 2  

 Groep 2 13 kinderen 2 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Het kindercentrum bestaat uit 5 basisgroepen. De opbouw is als volgt: 
 

Naam groep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 

4- jarigen 10  4 jaar 

Kleuter MikMak 20  4 jaar 

Kleine MikMak 20  5 - 6 jaar 

De Tussen MikMak  20   6 - 7 jaar 

Kleuter MikMak 2 20  4 jaar 

  
  
Op woensdag en vrijdag bestaat het kindercentrum uit 2 samengevoegde groepen in verband met 
een lage bezetting: 
 Groep 1 bestaat uit de groepen: 4-jarigen, Kleuter MikMak en Kleuter MikMak 2. Deze groep 

bestaan uit maximaal 20 kinderen. 
 Groep 2 bestaat uit Kleine MikMak en Tussen MikMak. Deze groep bestaat uit 20 kinderen. 
  
Op basis van verklaringen van beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke is geconstateerd dat 
aan ieder kind een mentor is toegewezen. Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder 
voldoet aan de getoetste voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de stabiliteit van de 
opvang voor kinderen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Koepelgeprek 15 juni 2018) 
 Observaties (samengevoegde groepen 1 en 2) 
 Website (www.mini-stek.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 BBL-contracten 
 Presentielijsten (week 20) 
 Personeelsrooster (week 20) 
 Personenregister kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, dat de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt tot een aanvaardbaar niveau. De houder 
dient er zorg voor te dragen dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en hier naar 
handelen. Tevens moeten zij relevante documenten op ieder moment kunnen inzien. 
 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft een actueel veiligheids- gezondheidsbeleid vastgesteld en dit is inzichtelijk voor de 
medewerkers. De vereiste onderwerpen zoals genoemd in de Wet kinderopvang zijn in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen en voldoet hiermee. Onder andere een concrete 
beschrijven van de voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en het risico 
op grensoverschrijdend gedrag is opgenomen. 
  
In het beleid staat onder andere omschreven hoe de beroepskrachten worden betrokken bij het 
continue proces van vorming, implementatie, evaluatie en actualisatie van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dit ook daadwerkelijk op deze 
wijze te worden uitgevoerd. 
  
Gedurende de opvang is er altijd één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Koepelgeprek 15 juni 2018) 
 Protocol vierogenprincipe 
 Risico-inventarisatie veiligheid (november 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (november 2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is deels beoordeeld hoe de houder de ouders betrekt en informeert over het 
beleid. Hierbij is gekeken hoe de houder de ouders informeert over wanneer er minder 
beroepskrachten worden ingezet. Wanneer het kindcentrum langer dan tien uur open is, mag de 
houder 3 uur per dag minder beroepskrachten inzetten, onder een aantal voorwaarden, om zo 
bijvoorbeeld de beroepskrachten pauze te laten houden. 
  
 
Informatie 
De ouders worden door middel van het pedagogisch werkplan geïnformeerd over op welke tijden er 
mindere beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige 
kinderen. Dit werkplan is in te zien op de website van de houder. Hiermee wordt voldaan aan het 
getoetste voorwaarde.  
  
 bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de 
buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom 
van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 
kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 7 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : MikMak locatie van Bemmelenlaan 
Website : http://www.mini-stek.nl 
Aantal kindplaatsen : 90 
 
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 :  J. Stoel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-06-2018 
Vaststelling inspectierapport : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 19-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
“Zoals gemeld in het inspectierapport waren op de dag van inspectie drie stagiaires aanwezig op de 
betreffende vestiging. De stagiaires waren weliswaar  tijdig op de hoogte gesteld van de 
veranderingen, maar door een administratieve  fout moest de aanvraag van een nieuw VOG twee 
maal plaatsvinden. Hierdoor bleek de deadline van 1 maart voor de koppeling niet haalbaar.  
We zien dit als overmacht en hebben er in onze optiek alles aan gedaan om dit  te corrigeren. 
Inmiddels zijn alle stagiaires gekoppeld. 
In aanvulling op het inspectierapport willen we nog vermelden dat alle stagiaires over een geldig 
VOG beschikten vóór ze met hun stage van start gingen. Deze VOG’s zijn naar de inspectie van de 
GG & GD gemaild. Daarnaast was het dringende verzoek van de Branchevereniging om coulance te 
betrachten in de overgang naar het Personenregister Kinderopvang.” 
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