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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de werkwijze ‘flexibilisering van het toezicht op de 

kinderopvang’. Daarbij is een set voorwaarden getoetst rondom het thema accommodatie, 

opleidingseisen, BKR en stabiliteit. 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• accommodatie. 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf De Meidoorn is een kleinschalig kinderdagverblijf welke is gevestigd in 

Loosdrecht. Er zijn op de locatie twee verticale groepen. De locatie is geopend op maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag van 7.30 tot 18.00 uur en op vrijdagochtend van 7.30 tot 13.00 

uur. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

  

• Jaarlijks onderzoek juli 2022: na herstelaanbod binnen het domein 'veiligheid en gezondheid' is 

aan alle voorwaarden voldaan. 

• Incidenteel onderzoek december 2021: wijziging in kindplaatsen, aan alle voorwaarden is 

voldaan. 

• Jaarlijks onderzoek april 2021: na herstelaanbod binnen het domein 'veiligheid en gezondheid' 

is aan alle voorwaarden voldaan.  

 

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 het volgende onderwerp: 

• pedagogische praktijk. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogische praktijk 

Wat is de conclusie? 

Kinderdagverblijf de Meidoorn biedt emotioneel veilige opvang. De overige eisen zijn niet 

beoordeeld. De toezichthouder legt de beoordeling hieronder uit.  

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld? 

De toezichthouder heeft beoordeeld of verantwoorde dagopvang wordt geboden doordat 

• er een emotioneel veilige omgeving geboden wordt. 

  

Observatie 16 januari 2023 

Om te beoordelen of de houder verantwoorde dagopvang biedt, heeft de toezichthouder een 

observatie gedaan. De observatie was in de middag op groep groen tijdens vrij spel en een 

verschoonmoment. 

  

Aandacht verdelen 

Bij binnenkomst van de toezichthouder zijn de kinderen net klaar met eten en drinken. Één 

beroepskracht is een baby naar bed aan het brengen en de andere beroepskracht wast de kinderen 

met een washand. Twee baby's zitten in een wipstoel bij de tafel, een van de baby's is aan het 

huilen. De beroepskracht gaat naar de baby toe, zakt door haar knieën en zegt: "Och jij bent ook 

moe hé, ik ga jou straks naar bed brengen." De beroepskracht wast nog het gezicht van een van 

de kinderen en brengt vervolgens de baby naar bed. Op dat moment begint de andere baby te 

huilen. De beroepskracht zegt tegen de baby: "Ja jij wil er ook uit hé, ik kom er zo aan." De andere 

beroepskracht pakt de baby, legt de baby in de grondbox en zegt: "Jij mag hier even spelen." Een 

van de andere kinderen komt kijken bij de grondbox, wijst en zegt "spelen". De beroepskracht zegt 

tegen het kind dat zij het begrijpt dat hij ook in de box wil spelen maar dat de box voor de baby's 

is. Daarop vraagt de beroepskracht: "Waar wil jij mee spelen? Zullen wij eens kijken?". De 

beroepskracht loopt samen met het kind naar een kast om iets uit te zoeken. Het kind wijst naar 

de treinbaan waarop de beroepskracht de treinbaan pakt en samen met het kind een begin maakt 

aan de treinbaan. 

  

Waar is het oordeel op gebaseerd?  

Voor de beoordeling heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie’. 

De volgende indicatoren zijn waargenomen: 
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Emotionele veiligheid: 

  

• Respectvol contact (1-4): De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de 

kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

• Aansluiten (0-4): De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun 

lichaamshouding aan (op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties 

meekijken) en praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

• Sensitieve responsiviteit (0-1): De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door 

zelf ook geluidjes te maken, aan te raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook 

uit bij baby’s (sensitief-responsief). Er zijn gedragsregels voor het omgaan met (overmatig) 

huilen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (onaangekondigd op 16 januari 2023) 
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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; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Wat is de conclusie? 

Alle personen die zijn meegenomen in dit onderzoek zijn ingeschreven en op tijd gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang. De houder voldoet aan de eisen over het personenregister 

kinderopvang. De toezichthouder legt de beoordeling hieronder uit.  

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld? 

In de Wet Kinderopvang staat welke personen moeten zijn ingeschreven en gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang. De toezichthouder heeft beoordeeld of de houder deze personen 

heeft ingeschreven en gekoppeld. 

  

Steekproef 

De toezichthouder heeft een steekproef genomen. Gecontroleerd is of de houder, de aanwezige 

beroepskrachten en twee invalkrachten zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister 

kinderopvang. Daarnaast is gekeken of één beroepskracht gekoppeld is aan de houder voor zij 

gestart is met werken voor de houder. Dit is het geval. 

Opleidingseisen 

Wat is de conclusie? 

Alle personen meegenomen in dit onderzoek hebben een diploma dat kwalificeert voor de functie. 

De toezichthouder legt de beoordeling hieronder uit.  

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld? 

De toezichthouder heeft beoordeeld of beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerkers een 

kwalificerend diploma hebben voor de functie die zij uitvoeren.  

  

Steekproef beroepskrachten 

De toezichthouder heeft een steekproef genomen. Gecontroleerd is of de aanwezige 

beroepskrachten en twee invalkrachten een diploma hebben dat is opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang of waarvan het diploma voldoet door middel van een 

overgangsregeling. Dit is het geval. 

  

Pedagogisch beleidsmedewerkers 

 De toezichthouder heeft het diploma van de beleidsmedewerker gecontroleerd. Het diploma 

voldoet. De houder zet één pedagogisch beleidsmedewerker in voor deze locatie. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Wat is de conclusie? 

De houder zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal op te vangen kinderen. Ook wat 

betreft de uitzonderingen, de inzet van stagiaires en de achterwacht voldoet de houder aan de 

voorwaarden. De toezichthouder legt de beoordeling hieronder uit.  

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld? 

De toezichthouder heeft beoordeeld of 

• er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. 

  

De dag van de inspectie 

Tijdens de inspectie zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal op te vangen 

kinderen. De toezichthouder heeft op locatie de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd: 

Groep Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Blauw (0 - 4 

jaar) 

8 kinderen, 

waarvan: 

0 jaar: 1 

1 jaar: 4 

2 jaar: 1 

3 jaar: 2 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Groen (0 - 4 

jaar) 

10 kinderen, 

waarvan: 

0 jaar: 3 

1 jaar: 2 

2 jaar: 1 

3 jaar: 4 

2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

  

Drie-uurs regeling 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleid wanneer wel en niet wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio. De beschreven afwijkingen van de beroepskracht-kindratio zijn afgestemd 

op het rooster van de beroepskrachten.  

  

Steekproef van het rooster en de presentielijsten 

De toezichthouder heeft een steekproef genomen van vier dagen in de periode van 2 januari tot 16 

januari 2023. Er zijn in deze periode voldoende beroepskrachten ingezet. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Wat is de conclusie? 

De houder biedt voldoende stabiliteit voor de opvang van kinderen. De toezichthouder legt de 

beoordeling hieronder uit. 

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld? 

De toezichthouder heeft beoordeeld of kinderen 

• worden opgevangen in stamgroepen; 

• een vast gezicht hebben; 

• een mentor hebben. 

  



 

 

8 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-01-2023 

Kinderdagverblijf de Meidoorn B.V. te Loosdrecht 

 

Stamgroepen 

 Kinderdagverblijf de Meidoorn heeft twee stamgroepen. Tijdens de intake krijgen ouders te horen 

op welke stamgroep het kind zit en welke beroepskrachten aan deze groep zijn toegewezen. 

Gedurende de week worden kinderen in maximaal twee stamgroepruimtes opgevangen. Tijdens de 

inspectie worden alle kinderen opgevangen in hun eigen groep. 

  

Vaste beroepskrachten 

Aan de kinderen zijn vaste beroepskrachten toegewezen. De toezichthouder heeft op de locatie 

gekeken welke beroepskrachten op welke groep aan het werk waren. Ook heeft de toezichthouder 

het personeelsrooster en de kindplanning opgevraagd. Uit een steekproef in de periode van 2 

januari tot en met 16 januari 2023 blijkt dat er met vaste gezichten wordt gewerkt. 

  

Mentor 

De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken over het mentorschap. De 

beroepskrachten vertellen dat ieder kind een mentor heeft. Tijdens de intake krijgen ouders te 

horen wie de mentor van hun kind is. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de dagen dat 

het kind komt en de werkdagen van de mentor. Ook vertellen de beroepskrachten dat de mentor 

jaarlijks de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt. De mentor is ook het 

aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Wat is de conclusie? 

Er wordt op de locatie Nederlands gesproken. 

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld?  

De toezichthouder heeft beoordeeld of er Nederlands wordt gesproken binnen het kindercentrum.   
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) (op 16 januari 2023) 

• Observatie(s) (onaangekondigd op 16 januari 2023) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 20 januari 2023) 

• Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 20 januari 2023) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (2 januari tot en met 16 januari 2023) 

• Personeelsrooster (2 januari tot en met 16 januari 2023) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Wat is de conclusie? 

De houder voldoet aan de eisen van ruimtes. De inrichting is veilig, toegankelijk en passend voor 

de kinderen. De locatie heeft voldoende vierkante meters.De toezichthouder legt de beoordeling 

hieronder uit. 

  

Wat heeft de toezichthouder beoordeeld? 

De toezichthouder heeft beoordeeld of 

• de ruimtes veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht; 

• elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte; 

• er voldoende binnen- en buitenspeelruimte is; 

• voldaan wordt aan voorwaarden voor slaapruimte en aangrenzende buitenruimte. 

Van welke ruimtes maakt de locatie gebruik? 

De locatie maakt gebruik van twee stamgroepruimtes en één buitenruimte. De locatie is 

geregistreerd met 32 kindplaatsen. 

  

Voldoende binnenspeelruimte 

 De toezichthouder heeft beoordeeld of er 3,5 m² binnenspeelruimte per kindplaats beschikbaar is. 

In onderstaande tabel staan de ruimtes en hun oppervlakte: 

  

Naam groep Aantal kinderen Aantal m² nodig Aantal m² beschikbaar 

Blauwe groep 16 kinderen 56 m² 59 m² 

Groene groep 16 kinderen 56 m²   59 m²   

  

  

Voldoende buitenspeelruimte 

De toezichthouder heeft gekeken of er 3 m² buitenspeelruimte per kindplaats beschikbaar is. Dit 

betekent dat er voor 32 kindplaatsen 96 m² buitenspeelruimte aanwezig moet zijn. De 

buitenspeelruimte van de locatie is 360 m² groot. Omdat de houder kinderen tot twee jaar 

opvangt, moet de buitenruimte direct naast het kindercentrum liggen. Dit is het geval. 

  

Beoordeling 

De toezichthouder heeft de ruimte en inrichting van de groene groep beoordeeld. De inrichting is 

beoordeeld op basis van de vier basisdoelen met behulp van het pedagogisch kader kindercentra 0-

4 jaar. Hieronder legt de toezichthouder uit hoe de inrichting van de speelruimte helpt bij het 

bereiken van de vier pedagogische basisdoelen.    

  

Huiselijke sfeer 

De groepsruimte is ruim en huiselijk ingericht. In de ruimte staat een grote eettafel met daaraan 

losse stoelen. Aan de tafel kunnen de kinderen onder andere puzzelen, een spel spelen of spelen 

met constructiemateriaal. In de ruimte staat ook een bank. Op deze bank kunnen de kinderen 

bijvoorbeeld een boekje lezen en krijgen de baby's een fles. De toezichthouder heeft gezien dat 

een kind op de bank rustig aan het spelen is met constructiemateriaal. De eigen spullen van de 

kinderen zoals een knuffel kunnen de kinderen in een mandje op de groep doen.  
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Aan de wand hangt een rek met daarop foto's van de kinderen.  Voor de baby's is er een grondbox 

met ruiten waar de baby's doorheen kunnen kijken. In de grondbox kunnen de baby's apart van de 

oudere kinderen spelen maar hebben zij wel nog zicht op de beroepskrachten.  

  

Spelen in hoeken 

De ruimte nodigt kinderen uit om tot spel te komen. De groepsruimte is verdeeld in hoeken. Zo is 

er een poppenhoek waar kinderen kunnen spelen met een keukentje. De poppenhoek nodigt 

kinderen uit om samen te spelen. Dit stimuleert de sociale ontwikkeling. Kinderen kunnen in de 

poppenhoek samen aan een lage tafel zitten. De hoek en de materialen nodigen kinderen uit om 

fantasiespel te spelen. Naast de grondbox is ook een hoek gecreëerd. Hier ligt een kleed waar 

kinderen kunnen spelen met bijvoorbeeld auto's, een autogarage en een treinbaan. Buiten is er een 

buitenkeuken en een zandbak aanwezig. Voor de baby's is een afgeschermd stuk met kunstgras.    

  

Verschillend spelmateriaal 

Tijdens de inspectie ligt er veel verschillend spelmateriaal op de grond. De ruimte ziet er niet 

opgeruimd uit. De beroepskrachten leggen uit dat zij opruimen als het vrij spel moment is 

afgelopen. De kinderen spelen tussen het speelgoed in. Zo is een van de kinderen materiaal aan 

het verzamelen in een poppenwagen. Op de locatie is voor alle leeftijden spelmateriaal aanwezig 

verdeeld over de zowel open als gesloten kasten op de groep. De beroepskrachten vertellen dat het 

materiaal voor de oudere kinderen hoog staat. De beroepskrachten laten zien dat er bijvoorbeeld 

een poppenhuis is en verschillende spelletjes. Voor de baby's is het spelmateriaal voornamelijk te 

vinden in de grondbox. De baby's kunnen bijvoorbeeld spelen met knisperboekjes, 

sensomotorische blokjes en rammelaars. Met de beroepskrachten is ook gesproken over de 

mogelijkheid voor kinderen om binnen te kunnen bewegen. De beroepskrachten vertellen dat zij 

regelmatig een parcours maken met bijvoorbeeld kussens en kleine stoelen. Buiten is er voor de 

kinderen voldoende ruimte om te fietsen en te steppen.   

  

Slaapruimte 

 De toezichthouder heeft tijdens de inspectie gezien dat er een afzonderlijke slaapruimte is. De 

slaapruimte beschikt over voldoende bedjes voor de aanwezige kinderen tot anderhalf jaar. 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) (op 16 januari 2023) 

• Observatie(s) (onaangekondigd op 16 januari 2023) 

• Plattegrond (peuterspeelzaal Loosdrecht met oppervlaktes zoals ontvangen op 19 januari 

2023) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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) 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling 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) 

 

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) 

 
 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

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) 
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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 : 32 

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 :  I. de Bree 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Wijdemeren 

Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 1230 AD LOOSDRECHT 

 

  



 

 

16 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-01-2023 

Kinderdagverblijf de Meidoorn B.V. te Loosdrecht 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 30-01-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 28-02-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


