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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 
Kindercentrum 't Zandhofje is sinds 2010 gevestigd aan de Zandhofsestraat 82A te Utrecht. Het 
kindercentrum staat ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met 

24 kindplaatsen. 
  
Het kinderdagverblijf is gelegen achter een huizenblok. Er zijn twee groepen , een baby- en een 
peutergroep. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen met verschillende gebruiks ruimtes die met 
elkaar verbonden zijn. Beneden zijn de groepsruimtes voor de baby's en boven voor de 
peutergroep. Bij het kindercentrum hoort een buitenspeelplaats. Er wordt regelmatig gebruik 
gemaakt van de speeltuinen in de buurt. 

  

Inspectiegeschiedenis 
In augustus 2016 heeft er een onaangekondigd regulier jaarlijks onderzoek plaats gevonden. 
  
Daarbij is geconstateerd dat de houder voldeed aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Huidig Inspectie onderzoek 
In juni 2017 heeft er een onaangekondigd regulier onderzoek plaats gevonden. Hierbij zijn de 
pedagogische praktijk, de vog's en diploma's, opvang in groepen, de beroepskracht-kindratio en de 
risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid getoetst. 
  
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de houder op één punt niet voldoet aan de eisen uit de 

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij het onderzoek is een tekortkoming 
geconstateerd op het volgende item: De VOG van een stagiaire is ouder dan twee jaar. 
  
  
  

 
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 't Zandhofje 
Er heeft een observatie plaatsgevonden op de baby- en peutergroep en de toezichthouder heeft 
gesproken met drie beroepskrachten en een stagiaire. Uit de interviews blijkt, dat de houder er 
voor zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de observatie 
heeft de toezichthouder onder andere het volgende waargenomen: 
  

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogische medewerkers veel met kinderen in gesprek 
zijn. Waar nodig gaan de pedagogische medewerkers op ooghoogte zitten. Uit het gesprek met de 
kinderen blijkt dat de beroepskrachten ieder kind in de groep kennen. De beroepskrachten kennen 
de kinderen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden. De beroepskracht zegt tegen een 

kind: "(Naam kind), ik hoorde van je moeder dat je met de auto op vakantie gaat", en tegen een 
ander kind: "Ik heb gehoord dat jij heel goed op de wc kan plassen en poepen." Kennis baby-
ontwikkeling, Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. De 

beroepskracht zit op de grond bij een baby die aan het spelen is met babyspeelgoed. De baby 
probeert op te staan en de beroepskracht moedigt het kind aan, geeft complimentjes en zegt:"wil 
je staan?, kom maar staan"! goed zo". De inrichting van de ruimte voor de baby's zorgt voor 
stimulering van de ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een groot speelkussen met verschil in hoogtes 

en vormen met een spiegel erachter. Hier kruipen of rollen de kinderen op of proberen er te 
gaan staan. 
  
Persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
Kinderen worden gestimuleerd in het ontwikkelen van hun zelfredzaamheid. Na toiletgebruik legt 
de beroepskracht de broek van het kind op de grond en vraagt aan hem of hij zijn broek zelf kan 

aantrekken. Kinderen krijgen ondersteuning als het niet lukt, maar er is ruimte om het zelf te 
proberen.Tijdens het eet en drink moment ziet één van de kinderen er moe uit en drinkt niet goed. 
De beroepskracht ziet dat en vraagt aan het kind of hij moe is. Vervolgens neemt de beroepskracht 
het kind op schoot en geeft hem een knuffel. De beroepskracht houdt intussen contact met de rest 
van de groep, zonder dat dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder lijdt. Als het kind 
zich weer goed voelt, wordt hij weer terug gezet op zijn plek. Doelgericht aanbod: Het 

kinderdagverblijf werkt met de methode peuterplein. Het thema waar mee gewerkt wordt tijdens 
de observatie is huisdieren. De activiteiten zijn hier op gericht, bijvoorbeeld tijdens het voorlezen 
waarbij het verhaal aanleiding geeft tot verdieping en waarbij in woord en gebaar wordt gewerkt 
aan taalverrijking. Inrichting ruimtes: De groepsruimtes zijn ingericht met verschillende 
materialen. Bij de peuters is er een glijbaan/klimtoestel. In een andere ruimte is kleiner 
speelmateriaal aanwezig zoals bijvoorbeeld: puzzels, keukentje, bouw materiaal, lego. Bij de 
baby's is er een speelkussen en bijvoorbeeld verschillende materialen om zintuigen te stimuleren. 

  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
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Tijdens het tafelmoment is de beroepskracht het boek ‘Waar is Flop?’ aan het voorlezen. De sfeer is 
prettig en de kinderen luisteren met veel aandacht naar het verhaal. De beroepskracht laat een 

plaatje uit het boek zien en vraagt aan de kinderen: “Wat is flop aan het doen?”. De kinderen 
reageren met z’n allen enthousiast: “Jip is een poes aan het tekenen”. Als de beroepskracht klaar 
is met het voorlezen, vraagt zij aan de kinderen: “Heeft iemand een huisdier of kunnen jullie 

iemand die een huisdier heeft?” Een kind zegt: “Ik heb een zebra als huisdier.” 
  
De beroepskracht zegt tegen een kind dat niet veel heeft gedronken: “Pak je beker met twee 
handen en neem een flinke slok”. Het kind neemt een flinke slok en krijgt een compliment van de 
beroepskracht: “Wauw een reuzenslok, goed zo!”. Een ander kind ziet dat en neemt lachend ook 
een reuzenslok en krijgt een compliment van de beroepskracht. 
  

Normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar en worden toegepast. 
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. Tijdens het fruitmoment haalt een 
kind het fruit uit zijn mond. De beroepskracht ziet dat en zegt: “Je hebt het fruit al uit je mond 
gehaald, wil je dit opeten?”. Een ander kind zegt dat hij een koekje wil eten. De beroepskracht 

zegt: “Eerst je fruit opeten en daarna krijg je een koekje”. 

  
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Aan 
tafel probeert een kind op te staan. De beroepskracht ziet dat en zegt: “Wil je op je billen zitten, 
want anders ga je vallen”. Ook zijn er kinderen die met water knoeien. De beroepskracht zegt 
tegen de kinderen dat ze dat niet wil. 
  

Na het tafelmoment gaan kinderen naar het toilet. Kinderen wachten netjes voor de deur op hun 
beurt. Hieruit blijkt dat de kinderen bekend zijn met de gemaakte afspraken en regels. 
  
Conclusie 
Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het 
pedagogisch beleid. 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 (Tijdens inspectiebezoek d.d. 12 juni 2017) 

 Observaties (Tijdens inspectiebezoek d.d. 12 juni 2017) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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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. 
  
Kindercentrum 't Zandhofje 
Tijdens de inspectie zijn de VOG’s getoetst van de medewerkers die in dienst zijn gekomen sinds 
de laatste inspectie en van de beroepskrachten die aanwezig waren tijdens het inspectiebezoek. 
Tevens zijn de VOG’s van de stagiaires getoetst. 
  

De VOG van één stagiaire voldoet niet. De VOG van de stagiaire is ouder dan twee jaar. 

 
De houder heeft op 12-6-2017 in een mail aangegeven dat de stagiaire niet meer op de groep 
staat. Aangezien 15-6-2017 de laatste stage dag is zal er geen nieuwe VOG worden aangevraagd. 
  
Conclusie 
Er is niet volledig voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de verklaringen omtrent het 

gedrag. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of 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)  
   

 
Passende beroepskwalificatie 

 
Algemeen 
Om te mogen werken in de kinderopvang als beroepskracht, dient de medewerker in het bezit te 
zijn van een kwalificerend diploma. 
  
Kindercentrum 't Zandhofje 

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. 
  
Conclusie 
Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden betreffende de passende beroepskwalificatie. 
 
 

Opvang in groepen 
 

Algemeen 
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. 
  

Kindercentrum 't Zandhofje 
Bij dit kindercentrum zijn er 2 stamgroepen. Een babygroep van maximaal 8 kinderen in de leeftijd 
0-2 jaar en een peutergroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Tijdens de 
inspectie waren er op de babygroep 3 baby's. Op de peutergroep waren 7 kinderen. Tijdens de 
inspectie waren vaste beroepskrachten aanwezig. 
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Conclusie 

Het gevoerde beleid van 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. 
  

Kindercentrum 't Zandhofje 
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op de babygroep waren 3 
baby's en een beroepskracht aanwezig. Op de peutergroep waren 7 kinderen, 2 beroepskrachten 
en een stagiaire aanwezig. De afwijking van de beroepskracht-kindratio tijdens de pauze en bij de 
start van de dag valt binnen de wettelijke norm. 
  

Conclusie 

Het gevoerde beleid van de houder omtrent de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde 
eisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens inspectiebezoek d.d. 12 juni 2017) 

 Interview (Tijdens inspectiebezoek d.d. 12 juni 2017) 
 Observaties (Tijdens inspectiebezoek d.d. 12 juni 2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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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. 
  
Kindercentrum 't Zandhofje 
De houder heeft op 28-3-2017 de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De 
houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de hoogte zijn en handelen volgens de risico 
inventarisatie. 

 

Conclusie 
Het gevoerde beleid van de houder omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde 
eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Tijdens inspectiebezoek d.d. 12 juni 2017) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 28-3-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 28-3-2017) 
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Overzicht getoetste 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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of 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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

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) 
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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) 

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) 

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) 

 

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 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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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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 : t Zandhofje 

Website : http://www.zandhofje.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Judith Rujiter-Scheer 

KvK nummer : 66750490 
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 :  E. van Leiden 

S.Aykan 
 

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

Planning 
Datum inspectie : 12-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 21-06-2017 

Zienswijze houder : 25-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 06-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Allereerst wil ik aangegeven dat ik het erg vind dat er door de toezichthouder toch een overtreding 
is geconstateerd. We hebben met zijn allen heel hard gewerkt om van Zandhofje een mooi, 
gezellig en veilig kinderdagverblijf te maken en dat is goed gelukt. Ik ben dan ook blij dat de 

toezichthouder dit ook heeft geconstateerd tijdens haar inspectie op maandag 12 juni. Nu blijkt de 
vog (verklaring omtrent gedrag) van een stagiair verlopen te zijn. Dit is extra pijnlijk omdat de 
houdster goed op de hoogte is van het belang van de juiste vog’s en hier ook heel veel waarde 
aan hecht. Toch heeft het kunnen gebeuren dat er een verlopen vog op locatie aanwezig was. 
  
Als een student bij Zandhofje stage komt lopen moet hij/zij zorgen voor een geldige vog. Hiervoor 
kregen zij in het verleden altijd een aanvraagformulier van kinderopvang Zandhofje. Dat was heel 

prettig en overzichtelijk want je wist als kinderopvang zeker dat de vog gedurende de 
stageperiode geldig was. Sinds enkele jaren gebeurt het ook regelmatig dat de vog wordt 
aangevraagd via school. In het geval van de verlopen vog is dit ook gebeurd. Ik ben ervan 

uitgegaan dat toen de stagiair bij ons kwam werken de vog geldig was gedurende haar hele stage 
periode, dit is namelijk altijd het geval als hij via Zandhofje wordt aangevraagd. Helaas bleek dit 
nu niet zo te zijn. De vog was weliswaar via school aangevraagd, maar blijkbaar is de vog lang 
niet altijd geldig gedurende de hele stageperiode. Dit houdt de school niet in de gaten en is dus 

blijkbaar de verantwoordelijkheid van het stagebedrijf. Wat mij betreft hoeft school ze dan 
helemaal niet meer te verschaffen want ze maken het de stagebedrijven hiermee alleen maar 
extra moeilijk en ze brengen zelfs stagebedrijven in ernstige problemen. Als Zandhofje de vog zelf 
had aangevraagd was dit nooit gebeurd. Het voelt als gestraft worden voor iets waar een ander 
verantwoordelijk voor hoort te zijn. 
  

Los van het bovenstaande verliep het contact met de toezichthouder wederom erg fijn. Het was 
goed om te lezen dat de toezichthouder heeft geconstateerd dat hetgeen waar we de afgelopen 
jaren heel veel in hebben geïnvesteerd, namelijk het welzijn van de kinderen, ook in de praktijk 
als zodanig wordt ervaren. Zandhofje is een fijn kinderdagverblijf waar het kind centraal staat en 
alles in het teken staat van de pedagogische ontwikkeling van het kind. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


