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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. 
 

Beschouwing 
Algemene kenmerken 
De Melkfabriek is een kinderopvangorganisatie met 3 kindercentra in Utrecht. Daarnaast 
exploiteert de houder een kindercentrum in Groenekan en een kindercentrum in De Bilt. 
 
Kinderdagverblijf De Melkfabriek aan de Ridderschapstraat in Utrecht is gevestigd in een 
karakteristiek tot kindercentrum verbouwd pand (een voormalig koetshuis). 
Er zijn twee verticale groepen. 
 
Het kinderdagverblijf is met 28 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In november 2021 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 
Geconstateerd is dat de houder voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet 
kinderopvang. 
 
Bevindingen 
Tijdens de huidige inspectie is geconcludeerd dat –wat betreft de getoetste voorwaarden-, na een 
herstelaanbod wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor een voorschrift dat niet nageleefd werd. 
 
Dit betreft het volgende domein: 
• Stabiliteit voor de opvang van kinderen (het vaste-gezichten criterium) 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• Pedagogisch beleid 
 
Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie van de organisatie 
staat beschreven. Inhoudelijke beoordeling van het pedagogisch beleid is geen onderdeel van dit 
onderzoek. 
  
De houder zorgt ervoor dat in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview: (locatiemanager, telefonisch op 20 september 2022) 
• Interview anders namelijk: (beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 20 september 2022) 
• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek op 20 september 2022) 
• Website (https://www.kdvdemelkfabriek.nl) 
• De Melkfabriek - Pedagogisch Beleid plus BSO 2022 
• De Melkfabriek - bijlage Pedagogisch Beleid 2022 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
• Gebruik van de voertaal 
Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat personen die werkzaam zijn of 
structureel aanwezig zijn op de locatie, met hun VOG zijn geregistreerd in het Personenregister 
kinderopvang. Deze personen zijn in het register gekoppeld aan de houder voor aanvang van de 
werkzaamheden. 
  
De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de manager, sinds het laatste 
inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. 

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 
Flesjes 12 2 
Pakjes 11 2 
  
Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling)  
Uit het interview blijkt dat ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet 
dan vereist. De afwijking valt binnen de in het pedagogisch beleid vastgestelde tijden. 
  
De afwijkende inzet van de beroepskrachten in de steekproef voldoet aan de eisen. 
  
Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiairs 
Op dit moment zijn er geen stagiairs werkzaam op het kinderdagverblijf. 
Er zijn twee beroepskrachten in opleiding (BBL-ers) werkzaam op het kindercentrum. Zij worden 
boventallig ingezet. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Het kindercentrum heeft twee stamgroepen. De opbouw is als volgt: 
  
Naam groep Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen 
Flesjes 16 0 - 4 jaar 
Pakjes 12 0 - 4 jaar 
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Vaste gezichten  
Bevindingen groep Pakjes: 
Op basis van een steekproef is geconstateerd dat kinderen jonger dan één jaar ten hoogste drie 
vaste beroepskrachten heeft toegewezen gekregen waarvan ten minste één beroepskracht 
werkzaam is in de stamgroep van dat kind.    
  
Op basis van een steekproef is geconstateerd dat kinderen van één jaar of ouder ten hoogste drie 
vaste beroepskrachten heeft toegewezen gekregen waarvan ten minste één beroepskracht 
werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
  
Bevindingen groep Flesjes: 
Op de dag van de inspectie bleek op groep Flesjes geen van de medewerkers die als ‘vast gezicht’ 
benoemd zijn, aanwezig op de groep. 
  
In het programma ‘flexkids’, dat via de IPad in te zien is, is opgenomen welke beroepskrachten het 
vaste gezicht van de kinderen zijn. Voor de kinderen van groep Flesjes heeft men 3 vaste 
gezichten benoemd. 
Navraag leerde dat één van de vaste beroepskrachten van deze groep op vakantie is. Een tweede 
vaste beroepskracht is (langdurig) uitgevallen wegens ziekte. Een derde beroepskracht werkt niet 
meer op de groep vanwege het aanvaarden van een andere functie binnen de organisatie. 
  
De beroepskrachten die op de dag van de inspectie worden ingezet op groep Flesjes, zijn niet als 
(tijdelijk) vast gezicht aan kinderen toegewezen. 
  
Herstelaanbod  
De toezichthouder heeft de houder op 20 september 2022 een herstelaanbod gedaan en zo de 
mogelijkheid gegeven om de geconstateerde overtreding voor 23 september te herstellen. 
  
Herbeoordeling 
Op 20 september 2022 heeft de houder de toezichthouder een document gestuurd, waaruit blijkt 
dat de overtreding is hersteld. De houder heeft de toezichthouder een overzicht gestuurd, waaruit 
blijkt dat in week 38 en week 39 aan het vaste gezichtencriterium is voldaan. 
  
Mentoren 
Op basis van verklaringen van beroepskrachten/de kindkaarten op de IPad is geconstateerd dat 
aan ieder kind een mentor is toegewezen. 
  
Conclusie 
Er is na herstelaanbod aan de voorwaarden voldaan. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 

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) 
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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) 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
De Nederlandse taal is de voertaal binnen de opvang. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview: (locatiemanager, telefonisch op 20 september 2022) 
• Interview anders namelijk: (beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 20 september 2022) 
• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek op 20 september 2022) 
• Personenregister kinderopvang 
• Overzicht verdeling mentorschap (kindkaarten op IPad) 
• Overzichten met vaste gezichten flexkids (ingezien op IPad),  
• Kind en personeelsplanning week 38 en 39 (opgestuurd op 20 9 -2022 naar aanleiding van het 

herstelaanbod). 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 
• Eisen aan ruimtes 
 
Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 
De binnen- en buitenruimte zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht voor het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen en hebben de minimaal benodigde speeloppervlakte. 
  
Binnenruimte 
Kinderdagverblijf De Melkfabriek Ridderschapstraat 4 heeft twee groepsruimtes. 
  
Ruimte Aantal m² Maximaal aantal kinderen  Beschikbare m² per kind 
Flesjes ± 60,5 16 ± 3,8 
Pakjes ± 59,5 12 ± 3,7 
  
De groepsruimtes zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken met verschillende speelmaterialen. 
  
In de groepsruimte van groep Flesjes is er een grondbox en er ligt een speelmat. Verder staat er 
een houten auto in de groepsruimte en er is een keukentje voor de kinderen. Ook zijn er 
bijvoorbeeld leesboekjes. Het speelgoed is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 
Slaapruimte 
Er zijn 2 slaapkamers met respectievelijk 12 en 10 slaapplaatsen. 
  
Buitenruimte 
Bij dit kindercentrum wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de ligging, de oppervlakte 
en de inrichting van de buitenruimte. 
  
Het kinderdagverblijf beschikt over een aangrenzende buitenruimte. De kinderen kunnen gebruik 
maken van het riante aan de achterkant van het pand gelegen speelplein. Op het plein is er een 
afgeschermd deel, waar een zandbak staat. Ook staat hier een speeltoestel met glijbaan. Er is een 
schuurtje met buitenspeelmateriaal. 
  
De totale oppervlakte van de buitenruimtes is ± 330 m². Dit is ruimschoots voldoende voor de 
opvang van 28 kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview anders namelijk: (beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 20 september 2022) 
• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek op 20 september 2022) 
• Plattegrond kindercentrum 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 participerende ouder; 
c. 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; 
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
f. 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 f 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 
 

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) 
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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) 
 
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao 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 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 
 
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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) 
 
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) 
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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) 
 
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(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) 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
 
OF 
 
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 
overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

 

12 van 15 

Concept inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-09-2022 

KDV De Melkfabriek te Utrecht 

 

 



 

 

13 van 15 

Concept inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-09-2022 

KDV De Melkfabriek te Utrecht 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV De Melkfabriek 

Website : http://www.kdvdemelkfabriek.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027497704 

Aantal kindplaatsen : 28 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Kdv De Melkfabriek B.V. 

Adres houder : Ridderschapstraat 4 

Postcode en plaats : 3512 CP Utrecht 

KvK nummer : 64925005 

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 :  A Koch 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

 

Planning 
Datum inspectie : 20-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 27-09-2022 

Vaststelling inspectierapport :  
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Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
 

 

 

 

 


