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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang MikMak Buiten is onderdeel van Kinderopvang Mini Stek. Mini Stek voorziet
in kleinschalige kinderopvang in de wijken Tuindorp, Tuindorp Oost en Voordorp voor kinderen van
0 - 12 jaar.
BSO MikMak Buiten is gelegen aan de Voorveldselaan 2 te Utrecht in de wijk Voordorp.
Vanaf 28 september 2015 is de registratie van BSO MikMak Buiten in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen verhoogd van 70 kindplaatsen naar 80 kindplaatsen.
BSO MikMak Buiten is gevestigd in het gebouw van sportclub USV Hercules, aangrenzend zijn
diverse sportvelden. Elke groep wordt opgevangen in een eigen ruimte. Daarnaast beschikt MikMak
Buiten over een inpandige grote gymzaal. De diverse groepen bevinden zich op zowel op de
begane grond van het pand als op de eerste verdieping van het pand.
Aan diverse zijden van het pand is er buitenspeelruimte beschikbaar in de vorm van o.a.
sportvelden.
Inspectiegeschiedenis
MikMak Buiten is in september 2011 gestart in het toen nieuw gebouwde sportcomplex van USV
Hercules.
Op 3 juli 2014 heeft er voor het laatst een regulier onderzoek plaatsgevonden. Tijdens deze
inspectie zijn er geen overtredingen geconstateerd en voldeed de buitenschoolse opvang MikMak
buiten aan alle kwaliteitseisen bij en krachtens de Wet kinderopvang.
Op 25 augustus 2015 heeft er een aangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden. De houder
van de buitenschoolse opvang MikMak Buiten heeft namelijk op 4 augustus 2015 een
mutatieformulier ingediend met een ophoging kindplaatsen van 70 naar 80 kindplaatsen.
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat binnen-en buitenruimte van de BSO toereikend is voor
het aantal op te vangen kinderen.
Op basis van dit inspectieonderzoek is met ingang van 28 september 2015 de registratie van BSO
MikMak buiten gewijzigd naar 80 kindplaatsen.
Huidige inspectie
Op 6 november 2015 heeft er een onaangekondigd regulier jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Naar aanleiding van de bevindingen uit de vorige inspectie is, conform het landelijk beleid m.b.t.
risico-gestuurd toezicht, een beperkt aantal items getoetst. Deze items betreffen de pedagogische
praktijk, de eisen, die gelden voor het personeel (verklaringen omtrent het gedrag en diploma's),
en de opvang in groepen (o.a. groepsgrootte en personeelsinzet) en de risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid.
Er heeft een observatie plaatsgevonden, een documentenonderzoek en gesprekken met de diverse
aanwezige beroepskrachten.
Tijdens de observatie, die op een vrijdagmiddag heeft plaatsgevonden was de sfeer over het
algemeen ontspannen; de kinderen hadden plezier en het welbevinden was goed.
Op grond van de gesprekken met de pedagogisch medewerkers is gebleken dat zij het beleid
kennen en op een juiste wijze in praktijk brengen.
Op grond van de bevindingen van deze inspectie is geconcludeerd dat alle getoetste items voldoen
aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

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

Pedagogische praktijk
Algemeen
Bij het toezicht op de pedagogische praktijk wordt gekeken of de beroepskrachten handelen
conform het pedagogische beleid.
Om te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen maakt de toezichthouder gebruik
van het 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk' (december 2014). Onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
BSO MikMak Buiten
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij de groep MikMak Buiten Klein en MikMak Buiten
Midden/Groot en de toezichthouder heeft gesproken met verschillende beroepskrachten. Uit de
interviews met de beroepskrachten blijkt, dat de houder ervoor zorg draagt dat zij goed op de
hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan en/of werkplan. Tijdens de observatie heeft de
toezichthouder onder andere het volgende waargenomen:
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Bijvoorbeeld

Op de groepen hebben de beroepskrachten gesprekjes met de kinderen tijdens de eet-en
fruitmomenten waarbij beiden naar elkaar luisteren en op zaken ingaan. De beroepskrachten
laten daarbij actief merken dat zij de kinderen begrijpen en hebben een adequate reactie. Zo
heeft een kind het over de klokhuis van haar appel ‘mijn klokhuis is gebroken’ en reageert de
beroepskracht met ‘O, dan heb je twee stukjes’.

Een beroepskracht vraagt aan een kind wat er aan de hand is, want ze signaleert dat er wat is
aan de hand van het gedrag van het kind. Ze vraagt of het kind koude voeten heeft en dit is
het geval en bespreekt vervolgens met kind wat het kind hieraan kan doen, Ze laat merken
dat ze het kind begrijpt en sluit hierbij aan bij het kind.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Bijvoorbeeld

Een kind heeft spullen die in de keuken thuishoren op de groepsruimte. De beroepskracht wijst
hem er vriendelijk en op een ongedwongen manier op dat deze spullen hier niet horen en
vraagt of hij dit wil terugbrengen naar de keuken. Het kind doet dit spontaan en gaat verder
met de eigen bezigheden.
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
De bso biedt zowel structuur als flexibiliteit en er is een aangename sfeer. De kinderen tonen in
hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen.
Bijvoorbeeld

De kinderen hebben gedurende middag de keuze om zelf te doen waar ze zin in hebben en
daarnaast worden activiteiten aangeboden. Enkele oudere kinderen gaan bijvoorbeeld een
tijdje op de computer spelen, of samen kletsen of een spel doen. Ook de jongere kinderen
kunnen zelf vrij spelen, knutselen en worden er activiteiten aangeboden in de grote gymzaal.

Een kind wil graag een boekje lezen met de stagiaire en vraagt dit aan de stagiaire. Dit is
mogelijk en zij gaan samen op de bank zitten om het boekje te lezen. Al snel zitten er meer
kinderen bij, die zich ook bij deze activiteit aansluit.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Bijvoorbeeld

Kinderen kunnen in de grote gymzaal diverse activiteiten ondernemen, van rennen door de
gymzaal om zo wat uit te razen tot activiteiten op matten, die passen bij hun interesse.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
Bijvoorbeeld
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In de grote gymzaal praten kinderen met de beroepskracht en de beroepskracht luistert met
aandacht en reageert op de kinderen terwijl ondertussen de rest van de groep in de gaten
wordt gehouden. De persoonlijke aandacht voor de kinderen lijdt hier niet onder.

Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Bijvoorbeeld

De beroepskracht helpt twee kinderen actief om sociale vaardigheden, zoals het leren delen en
het naar elkaar luisteren, te ontwikkelen. Het (bijna)conflict wordt door de beroepskracht
benoemd en de kinderen krijgen een compliment nadat ze het (bijna) conflict zelf hebben
opgelost.
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Tijdens de inspectie komt dit ook terug in de praktijk en hanteren de beroepskrachten de
afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze waarbij ze rekening
houden met de situatie en hun optreden sluit aan bij het gedrag en behoefte van het individuele
kind.
Conclusie
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het
pedagogisch beleids- en of werkplan. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt
gewaarborgd, er worden mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de
persoonlijke of sociale competentie en normen en waarden worden overgedragen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten d.d. 6 november 2015)

Observaties (d.d. 6 november 2015)
Pedagogisch werkplan (Werkplan BSO MMB locatie Voorveldselaan, nov 2015; Werkplan BSO

MMB locatie Voorveldselaan, dec 2015)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Algemeen
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een
VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het werken met
kinderen.
BSO MikMak Buiten
Bij dit onderzoek zijn de VOG's getoetst van de medewerkers, die in dienst zijn gekomen sinds de
laatste reguliere inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het
inspectiebezoek. Er is 1 stagiaire getoetst die werkzaam is op deze locatie op het moment van
inspectie.
Er zijn in totaal van 3 beroepskrachten en 1 stagiaire de Verklaringen omtrent het gedrag
gecontroleerd en allen voldoen wel aan de gestelde eisen van de wet-en regelgeving van de
kinderopvang.
Conclusie
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
Algemeen
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te
zijn van een kwalificerend diploma.
BSO MikMak Buiten
Bij dit onderzoek zijn de diploma's getoetst van de medewerkers, die in dienst zijn gekomen sinds
de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. Er
is 1 stagiaire tijdens de inspectie aanwezig.
Het diploma van 3 beroepskrachten is beoordeeld.
Conclusie
Er is voldaan aan de eisen, die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Algemeen
Een basisgroep is een vaste groep kinderen. Een basisgroep mag maximaal bestaan uit 20
tegelijkertijd aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Voor kinderen van 8 jaar en ouder
mag de basisgroep bestaan uit 30 kinderen.
BSO MikMak Buiten
Bij deze BSO zijn er 4 basisgroepen. De kinderen worden naar leeftijd ingedeeld.
De opbouw is als volgt:
basisgroepen bij BSO MikMak zien er
als volgt uit: Naam basisgroep
MikMak Buiten Klein
MikMak Buiten Midden
MikMak Buiten Groot
MikMak Club

Maximale
groepsgrootte
20
20
30
10

Leeftijdsopbouw
kleuterleeftijd
6 - 7 jaar
8 - 10 jaar
11 jaar en
ouder

Aantal
beroepskrachten
2
2
2 en 3e volwassene
1
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Conclusie
Het gevoerde beleid an de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de gestelde eisen.

Beroepskracht-kindratio
Algemeen
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal aantal kinderen dat één beroepskracht mag opvangen;
het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in verhouding tot
het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. De verhouding tussen het
aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt
in de buitenschoolse opvang tenminste 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen.
BSO MikMak Buiten
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst.
Op de groep MikMak Klein is 1 beroepskracht, 1 invalkracht en een stagiaire aanwezig en zijn er
volgens de presentielijst 20 kinderen in totaal.
Op de groep MikMak Midden/Groot is er 1 beroepskracht aanwezig en zijn er 8 kinderen in totaal
volgens de presentielijst.
Conclusie
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde
eisen.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal is Nederlands.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten d.d. 6 november 2015)

Observaties (d.d. 6 november 2015)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Plaatsingslijsten (26/10 2015 - 6/11/2015)

Presentielijsten (26/10/2015- 6/11/2015)

Personeelsrooster (26/10 /2015 -6/11/2015)
Pedagogisch werkplan (Werkplan BSO MMB locatie Voorveldselaan, nov 2015; Werkplan BSO

MMB locatie Voorveldselaan, dec 2015)
Verder gebruikte bronnen:
- POK Stagiare
- diverse mailwisseling met locatieverantwoordelijke Cluster Oost
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens de incidenteel onderzoek is het volgende opgenomen in het IO rapport d.d. 25 augustus
2015:
mb.t. de verhoging van de balustrade op de eerste etage voor Club MMB Club
Tijdens een eerstvolgende inspectie zal nagegaan worden of de balustrade voldoet en mogelijke
risico's voldoende zijn afgedekt. Ook zal nagegaan worden of de risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid voldoet aan de gestelde eisen van de wet-en regelgeving van de kinderopvang.
De verhoging van de balustrade is bereikt door het spannen van kabels met een tussenruimte van
ongeveer 10 cm en de hoogte van de balustrade is nu vergelijkbaar met de andere balustrade
(ongeveer 2 m hoog).
Op het moment van inspectie wordt de ruimte niet gebruikt als groepsruimte voor de kinderen en
is in gebruik als kantoor. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of de genomen maatregelen ook
daadwerkelijk in de praktijk voldoende zijn om de veiligheidsrisico's voor kinderen af te dekken. Bij
een eerstvolgende inspectie zal opnieuw beoordeeld worden in hoeverre de genomen maatregelen
voor de balustrade in de groepsruimte in de praktijk voldoen.
De beroepskrachten hebben op 20 oktober 2015 de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
opgesteld. Aangezien de risico-inventarisatie gezondheid niet per groepsruimte is opgesteld is er in
overleg en overreding een nieuwe risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd op 25 januari 2016.
Deze nieuwe risico-inventarisatie gezondheid is per groepsruimte uitgevoerd, met uitzondering van
de gymzaal, hier heeft de houder ervoor gekozen enkel het binnenmilieu te inventariseren en de
andere punten bij Risico-inventarisatie gezondheid per groepsruimte onder te brengen.
Tijdens de inspectie heeft een steekproefsgewijze toetsing van de risico's in de praktijk
plaatsgevonden.
De houder maakt gebruik van een formulier waarop de ongevallen die in de buitenschoolse
opvang hebben gevonden worden geregistreerd. Op deze formulieren wordt naar aanleiding van
het ongeval ook beschreven of het ongeval heeft geleid tot een aanpassing in het beleid of een
aanpassing op de locatie.
Conclusie
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde
eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten d.d. 6 november 2015)

Observaties (d.d. 6 november 2015)

Risico-inventarisatie veiligheid (Risico-inventarsatie Veiligheid d.d. 20 oktober 2015)
Risico-inventarisatie gezondheid (BSO Gezondheidsrisico's d.d. 20 oktober 2015; BSO

Gezondheidsrisico's d.d. 25 jan2016)
- risico-inventarisatie veiligheid (risico-inventarisatie veiligheid MMB Club d.d. 3 augustus 2015)
- risico-inventarisatie gezondheid (risico-inventarisatie gezondheid MMB Club d.d. augustus 2015;
- Huisregels MikMak Buiten (Veiligheid en Gezondheid) d.d. 20 oktober 2015
- Proces 4.16 Voedselhygiene & hygieneafspraken versie 9/7/2015
-diverse mailwisseling met locatieverantwoordelijke Cluster Oost
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(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)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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 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 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)
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang 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 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)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: MikMak Buiten
: http://www.mini-stek.nl
: 80

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang Mini Stek B.V.
De Vooysplantsoen 53
3571ZS Utrecht
www.mini-stek.nl
30234380
Nee

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Postbus 2423
3500GK Utrecht
030-2863 227
H Kerstens

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Utrecht
: Postbus 2423
: 3500GK UTRECHT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

06-11-2015
27-01-2016
02-02-2016
02-02-2016
Niet van toepassing

: 02-02-2016
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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.
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