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T.a.v. de Directie 

Goeman Borgesiuslaan 13d  

3741 CP  BAARN  

 

 

 

 

Kenmerk : 2022/46893/APG/KC/TdR  

Datum  : 20 januari 2023  

Onderwerp : positief inspectierapport 

 

 

Geachte Directie, 

 

Op 12 januari 20 23 heeft een toezichthouder van GGD regio Utrecht een inspectiebezoek 

gebracht bij uw KDV Madelief, Goeman Borgesiuslaan 13d te Baarn. 

 

Tot ons genoegen hebben wij geconstateerd dat de reguliere inspectie voldoet aan de 

getoetste kwaliteitseisen voor kinderopvang. 

 

Wij complimenteren u met het positieve inspectierapport en vertrouwen erop dat u het 

komende jaar dezelfde kwaliteit blijft leveren. 

 

Het rapport is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met  

(030) 850 78 80 of via e-mail: registratie@ggdru.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Baarn 

namens deze, 

 

 
mevrouw M. Middag 

Manager Toezicht KO & WMO en OGGZ 

 

mailto:registratie@ggdru.nl
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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. 

  

Waarom toezicht? 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor 

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseisen die worden 

gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang. 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen 

om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten 

hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. 

  

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 

kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die 

kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken 

op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het 

toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. 

  

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. 

 

Beschouwing 

  

Inleiding 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Hieronder beschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit 

kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis. De bevindingen volgen op hoofdlijnen. Deze worden 

in het rapport verder uitgewerkt. 

  

Algemene kenmerken kindercentrum 

Kinderdagverblijf Madelief is een op zichzelf staande locatie en is gevestigd in Baarn. De locatie 

staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 16 kindplaatsen per dag. 

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en bestaat uit één 

groep. De locatie is geopend op maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 18:00 uur.   

  

Onderzoeksgeschiedenis  

  

 07-02-2022: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.   

 17-05-2021: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen. Door 

de geldende coronamaatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. 

 27-01-2020: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.   

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd onderzoek. De toezichtsactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit 
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van de dagelijkse praktijk, aangevuld met eventuele aandachtspunten uit vorige toezichtbezoeken 

van de GGD. Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande 

domeinen onderzocht: 

  

 ‘Pedagogisch klimaat’; 

 ‘Personeel en groepen’; 

 ‘Accommodatie'; 

 ‘Ouderrecht’. 

  

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de 

praktijk, interviews met de beroepskrachten en contact via de mail met de houder. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn 

onderzocht. 

 

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: 

  

 pedagogisch beleid. 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Bevindingen 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende en locatiegebonden beleid staat. 

De houder draagt er zorg voor dat op de locatie wordt gewerkt conform het pedagogisch beleid.  

  

Conclusie 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) (12-01-2023) 

 Observatie(s) (12-01-2023) 

 Website (www.kidscompanion.nl) 
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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. 

  

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bevindingen 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder via het Personenregister Kinderopvang 

gecontroleerd of het personeel, dat aanwezig was tijdens het locatiebezoek, staat ingeschreven in 

het Personenregister Kinderopvang en is gekoppeld aan de organisatie. Voor dit personeel geldt dat 

zij op de juiste wijze staat ingeschreven. 

  

De toezichthouder heeft ook gecontroleerd of de bestuurder op de juiste wijze staat ingeschreven 

in het Personenregister Kinderopvang. In het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang is 

daarvoor een PRK- en VOG-verificatie uitgevoerd. Voor deze persoon geldt dat zij op de juiste wijze 

staat ingeschreven. 

  

Conclusie 

Het personeel en de bestuurder die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, staan 

ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet 

kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Bevindingen  

  

Beroepskracht-kindratio 

Op het moment van het toezichtbezoek zijn 12 kinderen van 0 tot 4 jaar aanwezig met 2 

beroepskrachten. 

  

Op de dag van het toezichtbezoek en op basis van de personeelsroosters en aanwezigheidslijsten 

van 27 december 2022 tot en met 12 januari 2023 blijkt dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met 

de daaraan gestelde eisen. 

  

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

Op de locatie worden op dit moment geen beroepskrachten in opleiding of stagiairs ingezet. 

  

Afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten  

Als de locatie per dag ten minste 10 aaneengesloten uren opvang biedt, kan voor ten hoogste 3 

uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Hierbij dient in elk geval de helft van het 

aantal benodigde beroepskrachten te worden ingezet. Ook dienen de exacte tijden, waarop 

afgeweken kan worden, beschreven te staan in het pedagogisch beleid. 
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Deze locatie is meer dan 10 uur per dag geopend en de begin- en eindtijden van de afwijkende 

inzet van beroepskrachten zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

  

Uit de steekproef van de roosters en aanwezigheidslijsten van 27 december 2022 tot en met 12 

januari 2023 komt naar voren dat er tijdens de beschreven tijden wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio. Op deze momenten wordt minimaal de helft van het aantal benodigde 

beroepskrachten ingezet. 

  

Achterwacht bij calamiteiten 

Als op de locatie 1 beroepskracht aanwezig is, is ook een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en die binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 

Uit het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat zij weten wie de achterwacht is voor 

de locatie.  In het pedagogisch beleid op de website staat hier het volgende over beschreven: 

  

"Hierbij heeft Kids’ Companion BV de volgende maatregelen getroffen: 

 bij calamiteiten kan de achterwacht binnen 15 minuten aanwezig zijn (ambulance-aanrijtijd); 

 een lijst met telefoonnummers van mogelijke achterwachten hangt op een vaste, voor 

beroepskrachten en ouders bereikbare plaats in het gebouw, namelijk naast de voordeur; 

 zowel beroepskrachten als ouders zijn op de hoogte van deze lijst en de plaats ervan." 

  

Dit voldoet aan de gestelde eisen.   

  

Conclusie  

Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 

ingezet. De achterwachtregeling voldoet aan de gestelde eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bevindingen 

  

Opvang in groepen  

De maximale groepsgrootte van de stamgroepen 

De locatie bestaat uit 1 stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

   

De maximale groepsgrootte van de stamgroep voldoet aan de gestelde eisen. 

  

Opvang in 1 andere stamgroep 

Volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 9, lid 1 dient een kind in 1 stamgroep te worden 

opgevangen. Als de houder besluit om groepen structureel op vaste dagen en/of dagdelen samen 

te voegen en incidenteel samen te voegen, is dit een punt dat de houder bij de werkwijze in het 

pedagogisch beleid dient op te nemen. Het samenvoegen van groepen is niet opgenomen in de 

wet- en regelgeving. Wel is in het Besluit kwaliteit kinderopvang art. 9, lid 9 opgenomen dat een 

kind met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders, gedurende een tussen houder 

en ouders overeengekomen periode mag worden opgevangen in 1 andere stamgroep dan de vaste 

stamgroep van het kind. 

  

Op dit moment bestaat de locatie uit 1 stamgroep. Er is geen sprake van opvang in 1 andere 

stamgroep.  

  

Vaste beroepskrachten 

Op de dag van het toezichtbezoek en op basis van de roosters en aanwezigheidslijsten van 27 

december 2022 tot en met 12 januari 2023 blijkt dat kinderen tot 1 jaar ten hoogste 2 vaste 
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beroepskrachten toegewezen hebben gekregen en kinderen van 1 jaar of ouder ten hoogste 3 

vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. Van de vaste beroepskrachten is per dag ten 

minste 1 beroepskracht werkzaam in de stamgroep van dat kind. Dit voldoet aan de gestelde eisen 

ten aanzien van vaste beroepskrachten. 

  

Mentor 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. In het pedagogisch beleid op de website staat hier het 

volgende over beschreven: 

  

"De mentor vormt het eerste aanspreekpunt voor de ouders op gebied van zorg, begeleiding en 

ontwikkeling van het kind en is een van de vaste gezichten voor het kind. De mentor draagt er zorg 

voor dat de afspraken met ouders op gebied van zorg, begeleiding en ontwikkeling duidelijk en 

eenduidig worden doorgegeven aan de andere leidsters op de groep. De mentor voert het intake-

gesprek met de ouders (dit wordt bij de uitnodiging voor de intake aan de ouders kenbaar 

gemaakt), het gesprek bij overgang naar de basisschool en eventuele tussentijdse gesprekken 

(afgezien van de overdrachtsgesprekken aan het begin en einde van de dag zijn er geen vaste 

momenten voor tussentijdse gesprekken: tussentijdse gesprekken vinden plaats zodra de mentor 

dit noodzakelijk acht danwel de ouders hieraan behoefte hebben).Gezien de kleinschaligheid van de 

locaties van Kids’ Companion BV en de positie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

locatiemanager/leidinggevende van de respectievelijke locaties wordt voor alle kinderen de rol van 

mentor ingevuld door de locatiemanager/leidinggevende van de betreffende locatie."  

  

Dit voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het mentorschap. 

  

Conclusie 

De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) (12-01-2023) 

 Observatie(s) (12-01-2023) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Website (www.kidscompanion.nl) 

 Presentielijsten (27 december 2022 tot en met 12 januari 2023) 

 Personeelsrooster (27 december 2022 tot en met 12 januari 2023) 
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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 

Bevindingen 

  

Binnenruimtes 

De locatie maakt gebruik van 1 stamgroepsruimte met een oppervlakte van 81,5 m². Bij een 

volledige bezetting is (81,5/16 =) 5.1 m² binnenspeelruimte per kind beschikbaar. Dit is voldoende 

binnenspeelruimte per kind, gezien per aanwezig kind minimaal 3,5 m² binnenruimte beschikbaar 

dient te zijn.    

  

Dit is voldoende binnenspeelruimte per kind.   

  

De stamgroepsruimte is passend ingericht met onder andere 2 hoge boxen, een grondbox, een 

lage en een hoge tafel, kasten met speelgoed en boekjes, loopfietsjes, puzzels en een garage. 

  

Slaapruimte 

De locatie beschikt over 1 slaapruimte met 12 bedden. De slaapruimte grens aan de 

stamgroepruimte. Voor de kinderen tot anderhalf jaar is te allen tijde een slaapplek in een 

afzonderlijke slaapruimte beschikbaar. 

  

Buitenruimte 

De locatie beschikt over 264 m² buitenspeelruimte. Dit is voldoende vierkante meters per kind bij 

16 kinderen. De buitenspeelruimte grenst aan de locatie en is geheel omheind. Er is divers 

spelmateriaal beschikbaar voor buiten, onder andere: fietsjes, loopauto's, buiten box en een 

zandtafel. Het buitenspelmateriaal wordt bewaard in een schuurtje. Dit voldoet aan de gestelde 

eisen. 

  

Conclusie 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

en ten minste 3 m² passend ingerichte buitenspeelruimte beschikbaar. De binnenspeelruimtes zijn 

ingericht naar de leeftijd- en ontwikkelingsgebonden behoeften van de kinderen. De binnen- en 

buitenruimte voldoen aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

 Gesprek beroepskracht(en) (12-01-2023) 

 Observatie(s) (12-01-2023) 

 Plattegrond 
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Ouderrecht 
 

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

  

 oudercommissie. 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Oudercommissie 

Bevindingen  

  

Adviesrecht voor ouders 

Op grond van de regelgeving moet de houder zich inspannen om een oudercommissie tot stand te 

brengen. De verplichting tot het ingesteld hebben van een oudercommissie geldt vanaf 6 maanden 

na de registratie van de locatie in het landelijk register kinderopvang (LRK). 

  

Wanneer een oudercommissie 

Indien op een kindercentrum sprake is van meer dan 50 geplaatste kinderen, dan dient de houder 

een oudercommissie in te stellen. Indien sprake is van een kindercentrum met 50 of minder 

geplaatste kinderen, dan is het mogelijk dat de houder op een andere wijze ouders aantoonbaar en 

voldoende betrekt bij het te voeren beleid. De houder moet ouders in die situatie nog steeds de 

gelegenheid bieden deel te nemen aan een oudercommissie en daarvoor actief leden werven. 

  

Adviesrecht voor ouders voor de locatie 

Voor deze locatie is een oudercommissie ingesteld, bestaande uit 2 leden. De oudercommissie 

wordt in de gelegenheid gesteld advies te geven over de onderstaande onderwerpen: 

  

 de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

 het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 

 voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

 het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;  

 openingstijden; 

 het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

 de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

 wijziging van de prijs van kinderopvang.  

  

De houder heeft een reglement voor deze oudercommissie opgesteld dat voldoet aan de gestelde 

eisen. 

  

De toezichthouder heeft de oudercommissie een vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst staat 

een aantal vragen over de huidige gang van zaken ten aanzien van: 

  

 de informatievoorziening voor de ouders; 

 de kwaliteit van de opvang; 

 het reglement van de oudercommissie; 

 de voorwaarden ten aanzien van de oudercommissie; 

 of de oudercommissie het afgelopen jaar beroep gedaan op de Geschillencommissie. 

  

De toezichthouder heeft deze vragenlijst op 18-01-2023 retour ontvangen. De oudercommissie 

heeft in de vragenlijst aangeven de kwaliteit van de bovenstaande thema’s positief te ervaren. 
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Conclusie  

De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang ten aanzien van de 

oudercommissie. 

  

  
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst oudercommissie (retour op18-01-2023) 

 Reglement oudercommissie (https://www.kidscompanion.nl/wp-

content/uploads/2017/02/Oudercommissie-reglement-Madelief.pdf) 
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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 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) 

 
 

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) 

 

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 

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) 

 

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) 
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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) 

 

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) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder heeft, zes maanden na registratie, voor het kindercentrum een oudercommissie 

ingesteld die tot taak heeft de houder van een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in 

artikel 1.60 van de Wet. In afwijking hiervan kan een gecombineerde oudercommissie voor 

meerdere kindercentra zijn ingesteld als de houder in hetzelfde of een aangrenzend gebouw meer 

dan een kindercentrum exploiteert. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 en 1.58a lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindcentrum worden opgevangen. Als sprake is van een gecombineerde oudercommissie bestaat 

die in elk geval uit een ouder per afzonderlijk kindercentrum. 

(art 1.58 lid 4 en 1.58a lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Madelief 

Website : http://www.kidscompanion.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000033091102 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kids' Companion B.V. 

Adres houder : Goeman Borgesiuslaan 13D 

Postcode en plaats : 3741 CP Baarn 

Website : www.kidscompanion.nl 

KvK nummer : 32169356 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD regio Utrecht 

Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700 AB ZEIST 

Telefoonnummer : 030-6086086 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Vulpen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Baarn 

Adres : Postbus 1003 

Postcode en plaats : 3740 BA BAARN 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 18-01-2023 

Zienswijze houder : 19-01-2023 
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Vaststelling inspectierapport : 19-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 20-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Dank voor uw rapportage naar aanleiding van uw inspectie bij ons kinderdagverblijf Madelief. We 

zijn verheugd te constateren dat kinderdagverblijf Madelief wederom aan de eisen voldoet op alle 

door u geïnspecteerde items. Het geeft de ouders het vertrouwen dat bij kinderdagverblijf Madelief 

de kwaliteit van de kinderopvang op een hoog peil staat en goed geregeld is. 

  

Met vriendelijke groet, 

Mirjam van Elsloo-Dizij, 

directeur Kids' Companion BV 19 januari 2023   
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