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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. 

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. 

 

Beschouwing 

Algemene kenmerken 

Kindercentrum Kinderdagverblijf Soof! is gevestigd aan Laan 1954 59 te De Meern. Het 

kindercentrum staat met 6 kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK). De opvang vindt plaats in een aanbouw van een woning en bestaat uit één stamgroep. Er 

worden kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar opgevangen. Het kinderdagverblijf Soof! is geopend 

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.30-18.00 uur. De locatie wordt aangestuurd door de 

bestuurders die tevens ook de beroepskrachten op de groep zijn. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

In oktober 2021 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Geconstateerd is dat de 

houder redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet kinderopvang. 

In februari 2022 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Geconstateerd is dat de 

houder voldeed aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 

Bevindingen 

Tijdens het inspectiebezoek op 14 november heeft de toezichthouder de locatie bekeken en de 

ruimtes gezien die na de ophoging kindplaatsen in gebruik worden genomen. Op basis van dit 

inspectieonderzoek kan de registratie van Kinderdagverblijf Soof! gewijzigd worden naar 7 

kindplaatsen. 

 

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 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de wijzigingsaanvraag. 

 

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

Wijzigingen 

De houder van Kinderdagverblijf Soof! heeft op 1 november 2022 een wijzigingsverzoek ingediend 

voor een uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 6 naar 7. 

Binnen het inspectiebezoek is geconstateerd dat de houder nog geen 7 kinderen opvangt.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Tijdens inspectiebezoek op 14 november 2022) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (1 november 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de stabiliteit van de opvang 

voor kinderen; 

 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen zullen worden opgevangen in één stamgroep. Er worden maximaal 7 kinderen 

opgevangen in de leeftijden 0-4 jaar. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Tijdens inspectiebezoek op 14 november 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens inspectiebezoek op 14 november 2022) 



 

 

6 van 11 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 14-11-2022 

Kinderdagverblijf Soof! te De Meern 

 

 

Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder de 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. 

Het kindercentrum heeft voldoende bedden in een afzonderlijke ruimte ter beschikking voor de 

kinderen jonger dan anderhalf jaar. 

 

Binnenruimte 

Het kindercentrum beschikt over een afzonderlijke groepsruimte. De groepsruimte beschikt over 

een oppervlakte van 25,6 m2. Dit is voldoende oppervlakte voor het aantal op te vangen kinderen. 

 

Buitenruimte 

Bij dit kindercentrum wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de ligging, de oppervlakte 

en de inrichting. De buitenspeelruimte is – in ieder geval voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar- 

aangrenzend aan het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder dient de 

buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend te zijn aan het kindercentrum, maar in ieder geval 

aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. De buitenspeelruimte 

beschikt over een oppervlakte van 45,5 m2. Dit is voldoende oppervlakte voor het aantal kinderen 

die opgevangen zullen worden. De buitenruimte voldoet aan de voorwaarden.   
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Tijdens inspectiebezoek op 14 november 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens inspectiebezoek op 14 november 2022) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (1 november 2022) 

• Plattegrond (Kinderdagverblijf Soof!) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister 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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Soof! 

Website : http://www.kdvkinderland.nl/vestigingen 

Vestigingsnummer KvK : 000049966189 

Aantal kindplaatsen : 7 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Soof! 

Adres houder : Laan 1954 59 

Postcode en plaats : 3454 CP De Meern 

KvK nummer : 83816453 

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 :  T. Sungur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 16200 

Postcode en plaats : 3500 CE Utrecht 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 24-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 05-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 06-12-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


