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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders. 

 

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko) en de Wet innovatie kwaliteit 

kinderopvang (IKK). 

 

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt 

in opdracht van de gemeente tenminste één keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder 

van de GGD. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de 

GGD'en bij de inspectie volgens het model risico-gestuurd toezicht: Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. Op basis hiervan is het rapport dat voor u ligt tot stand 

gekomen. 

 

Achter in het rapport staat een overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang 

waar dit inspectie-onderzoek uit heeft bestaan. Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie 

op de inhoud van het inspectierapport heeft gegeven kunt u deze zienswijze vinden op de laatste 

bladzijde. 

 

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

Naar aanleiding van het verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen heeft er bij 

kinderdagverblijf de Meidoorn B.V. een incidenteel onderzoek plaatsgevonden op 3 december 

2021.  

 

Beschouwing 

In de beschouwing worden de resultaten bij de uitgevoerde inspectie beschreven. Na de 

bevindingen, de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgt informatie over 

de huidige inspectie. 

 

Bevindingen 

Bij de inspectie zijn voorwaarden getoetst met betrekking tot de actualiteit van beleidsplannen, 

groepsindeling en beschikbare binnen- en buitenspeelruimte. Geconstateerd is dat aan alle 

getoetste voorwaarden volledig is voldaan. De toezichthouder adviseert de gemeente een wijziging 

door te voeren naar maximaal 32 kindplaatsen 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf De Meidoorn van Sam Hop B.V. is een kleinschalige opvang per 1 september 

2019 voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De houder streeft naar maximaal 

12 kinderen per dag. Er is echter voldoende ruimte voor een maximale groepsgrootte van 16. De 

locatie is gevestigd in voormalig peuterspeelzaal de Meidoorn.  
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Er zijn twee vaste beroepskrachten aanwezig. Per 1 januari is er de wens de opvang te 

verdubbelen en twee verticale groepen te openen met in totaal maximaal 32 kinderen.  

 

Inspectiegeschiedenis 

Op 1 augustus 2019 is bij een eerste onderzoek voor registratie door de toezichthouder 

geconstateerd dat nog niet redelijkerwijs aan alle kwaliteitseisen zal worden voldaan binnen de 

domeinen: 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en 

'Accommodatie'. Op 22 augustus 2019 is de locatie voor een tweede onderzoek voor registratie 

bezocht en is opnieuw gesproken met de houder dhr. S. Hoppenbrouwers. Alle 

aangepaste documenten zijn voorafgaand toegestuurd en beoordeeld. Aan de voorwaarden werd 

redelijkerwijs voldaan waarna de locatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Op 

28 november 2019 heeft een onderzoek na aanvang exploitatie plaatsgevonden bij 

kinderdagverblijf de Meidoorn. Bij dit onderzoek is aan alle getoetste voorwaarden voldaan.  

 

Bij het jaarlijks onderzoek van juli 2020 is herstelaanbod geboden op het afwijken van de 

beroepskracht- kindratio en de mogelijkheid voor het afnemen van extra opvang in het 

pedagogisch beleid, het bepalen van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en het 

actualiseren van het beleid veiligheid en gezondheid. Na herstelaanbod is aan alle getoetste 

voorwaarden voldaan.  

 

Bij het jaarlijks onderzoek van 2020 is herstelaanbod geboden betreffende de achterwacht en 

kennis van de meldcode vallend onder het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Na herstelaanbod is 

aan alle voorwaarden voldaan.  

 

Huidige inspectie 

Op 4 oktober 2021 heeft de houder een wijzigingsverzoek ingediend en op 2 december 2021 heeft 

gemeente Wijdemeren de toezichthouder verzocht een incidenteel onderzoek uit te voeren. 

Het betreft een wijziging naar 32 kindplaatsen per 1 januari 2022. 

 

Op 2 december en 9 december 2021 is telefonisch gesproken met de houder. De observatie van de 

praktijk heeft plaatsgevonden op 3 december 2021 en de benodigde documenten zijn daarna 

toegezonden.   

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is beoordeeld of het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf De 

Meidoorn B.V. een concrete en actuele beschrijving geeft van de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

 

Het pedagogisch werkplan, versie 2021.5 van Kinderdagverblijf De Meidoorn B.V. beschrijft de 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen:  

'Wij hebben 2 stamgroepen dit zijn verticale groepen (0-4 jaar) waarin wij ons houden aan de BKR 

en maximaal 16 kinderen per dag. Wij streven naar maximaal 12 kinderen per dag.' 

 

Op vrijdag is alleen de groene groep geopend. Er zijn op die dag alleen kinderen aanwezig die 

geplaatst zijn op de groene groep. Indien de houder groepen gaat samenvoegen aan het begin of 

einde van de dag, dan dient hij deze samenvoegingen concreet te beschrijven.  

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleid beschrijft de actuele situatie na uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, op 9 december 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2021.5) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

 

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

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is getoetst of kinderdagverblijf de Meidoorn B.V. voldoet aan de 

stabiliteit van de opvang voor kinderen en de maximale groepsgrootte na uitbreiding van het 

aantal kindplaatsen. 

Kinderdagverblijf de Meidoorn B.V. zal na uitbreiding bestaan uit twee stamgroepen voor kinderen 

van nul tot en met vier jaar oud 

De groepsindeling zal er als volgt uitzien: 

 

Groen 0 - 4 jaar Maximaal 16 kinderen 

Blauw 0 - 4 jaar   Maximaal 16 kinderen 

 

Indien kinderen in één andere stamgroep dan hun eigen stamgroep worden opgevangen dan 

draagt de houder er zorg voor dat de ouder hiertoe vooraf toestemming geeft voor een bepaalde 

periode. 

 

Conclusie 

De stabiliteit van de opvang voor kinderen en maximale groepsgrootte voldoen na uitbreiding van 

het aantal kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, op 9 december 2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2021.5) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

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

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

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

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is getoetst of de houder zijn veiligheids- en gezondheidsbeleid 

heeft geëvalueerd en, indien nodig, heeft geactualiseerd naar aanleiding van de gewenste 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

De houder heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid van Kinderdagverblijf de Meidoorn 

B.V.  (versie 2021.5) waarbij de nieuwe situatie met twee in plaats van één groep is beschreven. 

Er hebben wijzigingen plaatsgevonden naar aanleiding van de evaluatie, namelijk onder andere het 

vier ogenprincipe en de achterwachtregeling.  

 

De inhoud van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is ten tijde van dit incidenteel onderzoek niet 

getoetst. 

 

Conclusie 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft de actuele situatie na uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, op 9 december 2021) 

 Observatie(s) (aangekondigd, op 3 december 2021) 

 Beleid achterwacht (versie 2021.5) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

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

Eisen aan ruimtes 

Tijdens dit incidenteel onderzoek is getoetst of er voldoende binnen- en buitenspeelruimte 

beschikbaar is voor het aantal aanwezige kinderen na uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

De houder gaat een nieuwe ruimte in gebruik nemen. Hij heeft er zorg voor gedragen dat deze 

ruimte passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. 

 

Binnenruimte 

Kinderdagverblijf de Meidoorn heeft verzocht om een uitbreiding naar 32 kindplaatsen. 

 

Alle stamgroepen beschikken over een afzonderlijke stamgroepruimte die groot genoeg is voor het 

aantal op te vangen kinderen. Dat hiervan sprake is blijkt uit onderstaande tabel. 

 

Naam groep Aantal kinderen Aantal m² nodig Aantal m² beschikbaar 

Groen 16 kinderen 56 m² 59 + 5,5 = 64,5 m² 

Blauw 16 kinderen 56 m² 59 + 5,5 = 64,5 m² 

 

Beide groepsruimtes hebben een grondbox van 5,5 m² die los is weergegeven op de plattegrond.  

 

Buitenruimte 

Per in het kindercentrum aanwezig kind dient er ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar te 

zijn. Kinderdagverblijf De Meidoorn B.V wil uitbreiden naar 32 kindplaatsen. Dit betekent dat er 96 

m² buitenspeelruimte aanwezig dient te zijn. De buitenspeelruimte van de locatie is 702 m² groot. 

Er is voldoende buitenspeelruimte beschikbaar. 

 

De buitenspeelruimte dient voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend te zijn aan het 

kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenruimte bij voorkeur aangrenzend, 

maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het is gevestigd. De buitenruimte van 

kinderdagverblijf De Meidoorn B.V. is aangrenzend aan het kindercentrum. 

 

Slaapruimte 

Voor het aantal aanwezige kinderen in de leeftijd tot anderhalf jaar dient er een afzonderlijke 

slaapruimte te zijn. Het kindercentrum beschikt over voldoende bedjes en twee slaapkamers per 

groep.  

 

Conclusie 

De binnen- en buitenspeelruimte voldoen aan de eisen na uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
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Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (aangekondigd, op 3 december 2021) 

 Plattegrond (versie zoals ontvangen op 10 december 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

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

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

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

kinderopvang. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

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 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf de Meidoorn B.V. 

Website : http://www.kdvdemeidoorn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042578256 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Sam Hop Beheer B.V. 

Adres houder : Lindelaan 52 

Postcode en plaats : 1231 CM Loosdrecht 

KvK nummer : 74636405 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 

Adres : Postbus 251 

Postcode en plaats : 1400 AG Bussum 

Telefoonnummer : 035-6926377 

Onderzoek uitgevoerd door :  B. van Empelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wijdemeren 

Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 1230 AD LOOSDRECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 03-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 21-12-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


