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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 
Kinderdagverblijf de Melkfabriek Biltstraat is een kinderdagverblijf met 56 in het Landelijk Register 
Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen geregistreerde kindplaatsen. De Melkfabriek heeft nog 

twee andere vestigingen in Utrecht. 
  
De stamgroepen zijn verdeeld over twee etages. Er zijn twee verticale en één peutergroep op de 
benedenverdieping en er zijn twee (baby) groepen op de eerste etage. 
De opvang vindt plaats in licht ogende en vriendelijk ingerichte groepsruimten waarin de huisstijl is 
doorgetrokken. De houder heeft voor de inrichting gekozen voor natuurlijke materialen in 
combinatie met een industriële stijl. Dit geeft een harmonieuze indruk en brengt rust in de ruimtes. 

  

Op 13 september 2016 is een mutatieformulier ontvangen voor de uitbreiding kindplaatsen voor 
kinderdagverblijf De Melkfabriek op de Biltstraat van 56 naar 86 kindplaatsen. 
  
Op 26 september 2016 heeft een regulier onderzoek plaats gevonden bij kinderdagverblijf De 
Melkfabriek op de Biltstraat. Tijdens dit inspectiebezoek is tevens gekeken naar het 

mutatieverzoek. De bevindingen van het mutatieverzoek zijn vastgelegd in een separaat rapport. 
  
Op grond van de observaties en de gesprekken met de beroepskrachten is de indruk ontstaan dat 
men het beleid kent en op een juiste wijze in de praktijk brengt. De pedagogisch medewerkers 
maken een betrokken en enthousiaste indruk en zijn trots om bij De Melkfabriek te werken. 
  
Conclusie 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat twee VOG's niet voldoen. 
Twee beroepskrachten zijn hun werkzaamheden begonnen op grond van een nul-urencontract 
(voorovereenkomst). Zij zijn niet aan hun werkzaamheden begonnen binnen 2 maanden nadat de 
VOG is uitgegeven. 
  
Na de constatering dat twee VOG's niet voldoen heeft de houder direct voor deze medewerkers een 

nieuwe VOG aangevraagd. 

De houder heeft tevens aangegeven dat zij het juist heel goed wilde doen door, voordat ze een 
contract voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbiedt aan de beroepskracht, eerst een VOG aan te 
vragen en daar een nul-urencontract (voorovereenkomst) aan te verbinden.  (zie uitwerking in het 
rapport) 
  
Geconstateerd is dat aan alle overige getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen Peuterspeelzalen wordt voldaan . 
  
  
  
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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. 

  
KDV De Melkfabriek Biltstraat 
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij de Kalfjes, de Koetjes en de Machientjes en 
de toezichthouder heeft gesproken met verschillende beroepskrachten. Uit de interviews met de 
beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleidsplan. De beroepskrachten laten zien dat zij trots zijn om het beleid uit te 
voeren. Tijdens de observatie heeft de toezichthouder onder andere het volgende waargenomen: 

  
Emotionele veiligheid 
De kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.  
Observatie 
Er zijn vijf stamgroepen waarin de kinderen worden opgevangen. Er heerst een ontspannen sfeer 
op de groepen. Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd 

gericht op de baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. Dit is bijvoorbeeld 
zichtbaar als de beroepskracht een baby op schoot voedt. Tijdens het 
voeden zegt de beroepskracht: ‘Lekker he? Had je zo’n honger?’ en kijkt het kind aan. De baby 
brabbelt na het drinken van de fles en de beroepskracht maakt oogcontact met het kind. De 

beroepskracht zegt: ‘Ga je wat vertellen? Vertel het maar’. 
  
Persoonlijke competentie 

Taalverrijking 
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking ( voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
Observatie 
De beroepskracht leest voor uit een verhalenboek terwijl de kinderen om haar heen zitten. 
Er worden regelmatig liedjes gezongen en boekjes worden voorgelezen. 
  

Zelfredzaamheid 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en "controlepunt" voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Observatie 
Wanneer een beroepskracht aangeeft dat het tijd is om op te ruimen, ruimen de meeste kinderen 

het speelgoed waar ze mee hebben gespeeld, zelf op. Eén van de kinderen loopt een beetje 
verloren rond in de groep. De beroepskracht kijkt haar aan en zegt: "Zal ik je even helpen? Jij hebt 

met de blokken gespeeld. Waar moeten die ook al weer liggen?" 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen de kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beide 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. 
Observatie 
De kinderen zitten aan tafel en knutselen. "Wie heeft jouw haar zo mooi in staartjes gedaan?" 
vraagt de beroepskracht aan een kind. "Mama" antwoord ze trots. 
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Een ander kind heeft bij oma gelogeerd. "Gaan jullie ook weleens bij oma slapen?', vraagt de 
beroepskracht aan de andere kinderen. "Ja, naar oma, dierentuin", reageert één van de kinderen. 

De andere kinderen reageren enthousiast op het woord : "dierentuin". De 
beroepskracht vraagt aan de kinderen welke dieren je kunt zien in de dierentuin. De kinderen 
genieten zichtbaar van de gesprekjes en de aandacht van de beroepskracht. 

  
Normen en waarden 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
Observatie: 
Uit de observatie blijkt dat de kinderen weten wat er van hun verwacht wordt. De beroepskrachten 

leggen de kinderen tussendoor op een rustige manier uit wat de afspraken zijn er als de kinderen 
het niet helemaal begrijpen dan helpen ze als dit nodig is door uit te leggen wat er van hun 
verwacht wordt. De kinderen hebben plezier met elkaar en met de beroepskrachten. De sfeer op de 
groep is prettig. 
 
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 en sociale 
competentie en normen en waarden worden overgedragen. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 

  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Op grond van onderstaande de wettelijke bepaling: 
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) 
  
is geconstateerd dat twee VOG's niet voldoen. 
   
Twee beroepskrachten zijn hun werkzaamheden begonnen op grond van een nul-urencontract 
(voorovereenkomst). Zij zijn niet aan hun werkzaamheden begonnen binnen 2 maanden nadat de 

VOG is uitgegeven. In beide gevallen zijn de beroepskrachten slechts een paar dagen na de 

gestelde twee maanden begonnen met hun werkzaamheden. Dit levert een overtreding op van art 
1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De achterliggende gedachte van 
dit wetartikel is: 
  
In maart 2013 is gestart met continue screening in de kinderopvang. Medewerkers in de 
kinderopvang worden voortdurend gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij 

het werken met kinderen. Wanneer er sprake is van een dergelijk strafbaar feit, licht de 
toezichthouder de werkgever in. De werkgever verzoekt de betreffende medewerker een nieuwe 
VOG aan te vragen. Wanneer de medewerker geen nieuwe VOG krijgt, is dit reden voor 
ontslag. (Stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van 
het systeem van continue screening.) 
  

Ten behoeve van de continue screening wordt gebruik gemaakt van een koppeling van bestanden 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(UWV), de Kamer van Koophandel (KvK) en de gemeentelijke basisadministratie (GBA, thans 
Basisregistratie personen, BRP). Deze bestanden worden “gevoed” via de loonadministratie van 
houders die een kindercentrum exploiteren. In geval van een nul-urencontract waarbij een 

medewerker langere tijd geen salaris ontvangt en daardoor niet voorkomt op de loonlijst wordt 
deze persoon, valt deze persoon uit de continue screening. De continue screening herleeft op het 

moment dat de medewerker met het nul-urencontract weer op de loonlijst komt. De VOG van deze 
beroepskracht heeft geen geldigheidsduur, mits zij na 1 maart 2013 is aangevraagd.  
  
Na de constatering dat twee VOG's niet voldoen heeft de houder direct voor deze medewerkers een 
nieuwe VOG aangevraagd. 
  
De houder heeft tevens aangegeven dat zij het juist heel goed wilde doen door, voordat ze een 

contract voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbiedt aan de beroepskracht, eerst een VOG aan te 
vragen en daar een nul-urencontract (voorovereenkomst) aan te verbinden. Dit betekent dat de 
houder zeker weet dat de beroepskracht op het moment dat haar contract voor bepaalde of 
onbepaalde tijd ingaat, in het bezit is van een VOG. Bovendien kan de nieuwe beroepskracht op 
grond van het nul-uren contract alvast worden ingewerkt. 
  

Ook heeft de houder bij de toezichthouder de vraag neergelegd hoe zij in het vervolg een 
beroepskracht die een nul-urencontract heeft, kan inzetten op het moment dat zij twee maanden 
niet heeft gewerkt. 

  
Bovenstaande levert inderdaad het risico voor de houder op dat de betreffende medewerker met 
nul-urencontract in de periode dat deze niet op de loonlijst voorkomt, niet wordt gescreend en pas 
weer wordt gescreend als deze weer op deze lijst staat en dat in de tussengelegen periode (stop 

screening en start screening) waarin de medewerker wel heeft gewerkt, niet helder is of strafbare 
feiten zijn gepleegd die een belemmering vormen bij het werken met kinderen. Dit risico is voor de 
houder. 
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. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 

zijn van een kwalificerend diploma. 
 
KDV De Melkfabriek Biltstraat 
Bij dit onderzoek zijn de diploma's getoetst van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het 
inspectiebezoek. 
 
Conclusie 

Tijdens de inspectie blijkt dat op deze locatie wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden 
betreffende de passende beroepskwalificatie 
 
 
 
Opvang in groepen 

 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen met vaste beroepskrachten in een vertrouwde eigen 
ruimte. Een stamgroep mag maximaal bestaan uit 16 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

  
KDV De Melkfabriek Biltstraat 
Bij dit kinderdagverblijf zijn er 5 stamgroepen. 

De opbouw is als volgt: 
  

Naam stamgroep   Aantal kinderen maximaal  Leeftijd van de kinderen 

 Boertjes  9  0 - 2 jaar 

 Kalfjes  9  0 - 2 jaar 

 Machientjes  12  0 - 4 jaar 

 Klompjes  12  0 - 4 jaar 

 Koetjes  14  2 - 4 jaar 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de opvang in groepen voldoet aan de hieraan gestelde 
eisen. 

  
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Er zijn duidelijke regels voor het maximaal anatal kinderen dat één pedagogisch medewerker mag 
opvangen; het gaat dan om een aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Het aantal kinderen in 

verhouding tot het aantal beroepskrachten wordt de beroepskracht-kindratio genoemd. 
  
KDV De Melkfabriek Biltstraat 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van een steekproef 
van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten 
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en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan 
gestelde eisen. 

  
Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de hieraan 

gestelde eisen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Arbeidscontracten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Algemeen 
De houder van een kindercentrum dient een beleid te voeren, wat de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor kinderen zoveel mogelijk beperkt. De houder dient er voor te zorgen dat 

de beroepskrachten op de hoogte zijn van dit beleid en dat zij op elk moment kennis kunnen 
nemen van dit beleid. 
  
De veiligheids- en gezondheidsrisico 's zijn met behulp van de risico-monitor door de houder in 
kaart gebracht. De beroepskrachten brengen de risico's van hun eigen groepsruimtes in kaart. De 
uitkomst hiervan wordt besproken in het team. 
  

De houder voert een actief veiligheidsbeleid. Verbeterpunten worden direct aangepakt en jaarlijks 

worden de gedane acties geëvalueerd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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

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

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 

overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 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 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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 5 lid 10 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : de Melkfabriek 

Website : http://www.kdvdemelkfabriek.nl 
Aantal kindplaatsen : 56 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf de Melkfabriek 

Adres houder : Biltstraat 154 
Postcode en plaats : 3572BN UTRECHT 
KvK nummer : 56993560 
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 :  C Eilander 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 
Adres : Postbus 16200 
Postcode en plaats : 3500CE Utrecht 

 
Planning 
Datum inspectie : 26-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-11-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-11-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 15-11-2016 
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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. 

 
 

 

 


