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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Binnen dit nader onderzoek zijn een beperkt aantal eisen onderzocht. Een overzicht van deze 

getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden. Indien van toepassing is achterin de 

zienswijze van de houder te lezen. 

 

De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 3 augustus 2021 van 12.00 tot 

13.00 uur. Tijdens dit bezoek zijn er gesprekken met de beroepskrachten gevoerd en is er 

aanvullende informatie opgevraagd. 

 

Beschouwing 

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kinderdagverblijf Mikado is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek B.V. en is gevestigd aan de 

Gisbert Bromlaan 68 te Utrecht. Het kindercentrum staat met 35 kindplaatsen ingeschreven in het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De opvang vindt plaats in een laag gebouw waarbij de drie 

groepsruimtes zijn gelegen rondom een speelhal. De aangrenzende buitenruimte is een 

zogenoemde ‘natuurtuin’. 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. 

 

Inspectiegeschiedenis 

In september 2019 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

In juni 2020 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is 

een verkort onderzoek dat door de huidige omstandigheden met betrekking tot het Corona-virus, 

ingekort is tot een locatiebezoek van ongeveer drie kwartier. 

Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

In maart 2021 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van een melding 

die telefonisch is gedaan bij Inspectie Kinderopvang van de gemeente Utrecht. 

De toezichthouder heeft de beller gesproken en is zo op de hoogte gesteld van de situatie. 

Naar aanleiding van dit telefoongesprek is er contact geweest met de houder. De toezichthouder is 

op 1 maart 2021 naar de locatie gegaan. 

Op locatie heeft de toezichthouder de leidinggevende en een beroepskracht gesproken over het 

voorval. 

Geconstateerd is dat de houder op 15 februari niet voldeed aan alle eisen uit de wet kinderopvang. 

 

Bevindingen 

Op 3 augustus 2021 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is een verkort 

onderzoek in verband met de aanwijzing die de houder op 30 juni 2021 heeft ontvangen. 
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Tijdens deze inspectie is geconcludeerd dat – wat betreft de getoetste voorwaarden- de 

tekortkomingen zijn hersteld en wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie en een 

verklaring van de beroepskrachten is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig 

zijn.  

 

 

Groep                          Aantal aanwezige kinderen Aantal beroepskrachten 

Groen   7  1 

Rood   7  2 

Paars   5/4  2 

 

Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 29 en 30 

is gebleken dat er structureel voldoende vaste beroepskrachten worden ingezet. 

 

Als de locatie meer dan tien aaneengesloten uren geopend is, mag de houder (onder bepaalde 

voorwaarden) minder beroepskrachten inzetten op een dag. 

 

Er mogen dan die dag ten hoogste drie uur minder beroepskrachten worden ingezet, als tenminste 

de helft van het normale aantal beroepskrachten aanwezig is. De gevolgde werkwijze moet 

duidelijk zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Geconstateerd is dat de houder de afwijkende inzet van beroepskrachten uitvoert volgens de 

gestelde voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum bestaat uit 3 stamgroepen. De opbouw is als volgt: 

 

Naam groep         Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen    

Groen  13  15 maanden-4 jaar 

Rood   13  15 maanden-4 jaar 

Paars    9  0 tot 15 maanden 

 

Op basis van een steekproef is geconstateerd dat: 

• kinderen tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten hebben toegewezen gekregen 

waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind; 

• kinderen van één jaar of ouder ten hoogste drie vaste beroepskrachten hebben toegewezen 

gekregen waarvan ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
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Op basis van verklaringen van beroepskrachten is geconstateerd dat: 

• aan ieder kind een mentor is toegewezen; 

• een kind gedurende de week gebruik maakt van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepsruimtes. 

 

Conclusie 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden 

met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten 3 augustus 2021) 

• Observatie(s) (alle drie de groepen) 

• Presentielijsten (week 29 en 30) 

• Personeelsrooster (week 29 en 30) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld dat inzichtelijk is voor 

medewerkers (in opleiding) en ouders. In het beleid is onder andere een concrete beschrijving van 

de voornaamste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en het risico op 

grensoverschrijdend gedrag is er in opgenomen. 

De vereiste onderwerpen zoals genoemd in de Wet kinderopvang zijn in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid opgenomen en hiermee voldoet het beleid.   

 

In het beleid staat eveneens omschreven hoe de beroepskrachten worden betrokken bij het 

continue proces van vorming, implementatie, evaluatie en actualisatie van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  

 

De toezichthouder heeft tijdens dit nader onderzoek gesprekken gevoerd met de beroepskrachten 

over het slaapkamer-protocol. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aangescherpte 

maatregelen en komen die ook na. 

 

Conclusie 

Uit de gesprekken met de beroepskrachten is gebleken dat de houder er nu voor zorgt dat er door 

de beroepskrachten conform het vastgelegde slaapkamer-protocol wordt gehandeld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten 3 augustus 2021) 

• Observatie(s) (alle drie de groepen) 

• Protocol(len) (Slaapkamer protocol) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid veiligheid- en gezondheid V2 KDV Mikado 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 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 brengt, 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 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. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 



 

11 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 03-08-2021 

Mikado te Utrecht 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Mikado 

Website : http://www.mini-stek.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000019028164 

Aantal kindplaatsen : 35 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Mini Stek B.V. 

Adres houder : De Vooysplantsoen 53 

Postcode en plaats : 3571 ZS 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 : 3500 CE Utrecht 

Telefoonnummer : 030-2863 227 

Onderzoek uitgevoerd door :  T. Stoffers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

 

Planning 

Datum inspectie : 03-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 19-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 23-08-2021 

 

 

 

 

 

 


