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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 aangekondigd incidenteel onderzoek voor het ophogen van het aantal kindplaatsen.
Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden. Eveneens is
achterin dit inspectierapport de zienswijze van de houder te lezen.
De toezichthouders hebben een bezoek gebracht aan de locatie op 26 augustus van 10.00
tot 10.30 uur. Tijdens dit bezoek is de accommodatie bekeken en zijn er gesprekken met
de houder en locatieverantwoordelijke gevoerd. Vóór en na het bezoek aan de locatie is
aanvullende informatie opgevraagd.

Beschouwing
Algemene kenmerken kindercentrum
KDV Prins Heerlijk is een kleinschalig kinderdagverblijf en gevestigd aan Prins Hendriklaan 97 te
Utrecht. Het kinderdagverblijf staat met 25 kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK). De opvang vindt plaats in een herenhuis en bestaat uit twee groepen.
Op 11 mei 2020 heeft de houder een mutatieverzoek ingediend voor het ophogen van het aantal
kindplaatsen van 25 naar 28.
Inspectiegeschiedenis
In juni 2019 heeft er een verkort onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Geconstateerd is dat de houder niet voldeed aan de getoetste eisen die volgen uit de Wet
kinderopvang met betrekking tot de opleidingseisen en de inzet van het aantal beroepskrachten (in
opleiding) en stagiaires.
In november 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit documentenonderzoek is
gebleken dat de houder de eerder geconstateerde overtredingen heeft hersteld en voldoet aan de
eisen die volgen uit de Wet kinderopvang.
Bevindingen
Tijdens het onderzoek is in een vroeg stadium gebleken dat er na de verbouwing niet voldoende
binnenspeelruimte beschikbaar komt voor 28 kindplaatsen. Daarom is in overleg met de houder op
20 juli 2020 een verzoek ingediend voor een ophoging van het aantal kindplaatsen van 25 naar 27.
Op basis van het inspectiebezoek en aanvullende informatie is geconstateerd dat de houder over
voldoende beschikbare en passend ingerichte binnen- en buitenspeelruimte beschikt. Met ingang
van 1 september 2020 kan het aantal kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
worden verhoogd van 25 naar 27.

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
Personeel en groepen
Tijdens dit onderzoek wordt enkel beoordeeld of er voldoende stabiliteit is met betrekking tot de
opvang in groepen, de zogenoemde stamgroepen. Er wordt hierbij gekeken naar hoe de
stamgroepen vormgegeven zullen worden in de nieuwe situatie.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Huidige situatie
Het kinderdagverblijf
Naam groep
Baby-dreumesgroep
Peutergroep

bestaat uit twee stamgroepen.
Aantal kinderen maximaal
9 kinderen
16 kinderen

De opbouw is als volgt:
Leeftijd van de kinderen
0 tot 1,5 jaar
1,5 tot 4 jaar

Situatie na ophoging kindplaatsen
Het kinderdagverblijf zal na het ophogen van het aantal kindplaatsen ook bestaan uit twee
stamgroepen. Echter is de opbouw dan als volgt:
Naam groep
Aantal kinderen maximaal Leeftijd van de kinderen
Baby-dreumesgroep 11 kinderen
0 tot 2 jaar
Peutergroep
16 kinderen
1,5 tot 4 jaar
Bij het doorstromen van de baby-dreumesgroep naar de peutergroep wordt gekeken naar de
behoefte en ontwikkeling van het kind. Hierdoor zal het per kind verschillen wanneer de
doorstroom (tussen 1,5 en 2 jaar) naar de peutergroep plaatsvind.
De houder heeft tijdens het onderzoek verklaard dat de personele bezetting van de babydreumesgroep voorlopig ongewijzigd blijft, totdat er meer kinderen worden aangemeld. De
verwachting is dat dit per januari 2021 zal zijn. Tot die tijd wil de houder de mogelijkheid bieden
om extra opvang af te nemen aan ouders die momenteel al gebruik maken van de opvang bij Prins
Heerlijk afnemen. Er staat een vacature uit om een extra full-timer aan te nemen.
De situatie bij de peutergroep blijft ongewijzigd.
Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden
met betrekking tot de opvang in stamgroepen.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en tijdens locatiebezoek d.d. 26
augustus 2020)
Observatie(s) (tijdens locatiebezoek d.d. 26 augustus 2020)
Website (https://kdv-prinsheerlijk.nl/)
Personeelsrooster (augustus/september 2020)
Email houder (9 juni en 27 juli 2020)
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Accommodatie
Bij het domein Accommodatie worden de binnen- en buitenruimte beoordeeld. Zo beoordeelt de
toezichthouder onder andere of de ruimtes passend ingericht zijn en of er voldoende speelruimte
is. Tevens wordt er gekeken of er voor kinderen tot anderhalf een afzonderlijke slaapruimte is.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De binnenruimte waar kinderen gedurende de opvang verblijven dient passend ingericht te zijn, in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, waarbij er minimaal
3,5 m2 speelruimte per kind beschikbaar is.
De baby-dreumesgroep is onlangs verbouwd, hierbij is de muur van de slaapkamer verzet
waardoor er in de groepsruimte meer speelruimte beschikbaar komt. Tijdens het bezoek aan de
locatie is de verbouwing klaar, maar is de nieuw vrijgekomen ruimte nog niet passend ingericht. De
houder verklaard dat er op 28 augustus 2020 een nieuwe vloer wordt gelegd. Daarna zal de houder
de nieuw vrijgekomen ruimte verder inrichten. De houder is voornemens om in de vrijgekomen
ruimte een 'gezichtenmuur' te maken. Ook denkt de houder na over de mogelijkheden om
eventueel een grondbox in de vrijgekomen ruimte te plaatsen. Tevens is er een 'landscape-tafel'
besteld, welke naar verwachting in september geleverd wordt.
Ook de keuken in de groepsruimte is toegankelijk voor de kinderen om te spelen. De houder geeft
aan dat zij de opvang in huiselijke sfeer wil aan bieden en daarom de kinderen betrekt bij
huishoudelijke taken. Zo helpen de kinderen bijvoorbeeld met de was in de wasmachine/droger te
stoppen en hebben de kinderen een eigen speel-keukentje in de keuken. De houder verklaard
tijdens het inspectiebezoek dat de risico's met betrekking tot o.a. de keuken zijn vastgelegd in het
Veiligheid- en Gezondheidsbeleid en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het
gebruik van de wasmachine/droger, het sluiten van de keukenkastjes (voorzien van kinderslot) en
het buiten bereik van de kinderen opbergen van schoonmaakmiddelen en gevaarlijke voorwerpen.
Daarnaast dient ook de rest van de groepsruimte veilig toegankelijk te zijn voor de kinderen. De
houder heeft toegezegd na de verbouwing het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid aan te passen in
verband met eventueel nieuw ontstane risico’s en enkele aandachtspunten hierin mee te nemen.
Op basis van de door de houder aangeleverde informatie en tijdens het locatiebezoek is
geconstateerd dat de locatie over de volgende binnenruimtes beschikt:
Naam groep
Baby-dreumesgroep
Peutergroep
Totaal

Aantal m2
41,08 m2
76,7 m2

Max aantal kinderen
11 kinderen
16 kinderen
27 kindplaatsen

m2 per kind
3,73 m2
4,79 m2

Hiermee is niet voldoende binnenruimte beschikbaar voor het in eerste instantie gevraagde aantal
van 28 kindplaatsen. Op de baby-dreumesgroep is na de verbouwing van de ruimte plaats voor
maximaal 11 kinderen, hiermee komt het maximaal aantal kindplaatsen op 27.
In overleg met de houder is besloten de aanvraag voor het ophogen van het aantal kindplaatsen op
20 juli 2020 te wijzigen naar 27 kindplaatsen. Hiervoor is wel voldoende binnenspeelruimte
beschikbaar.
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Slaapruimte
Daarnaast dient de houder voor kinderen tot anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige
kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte te beschikken. Tijdens de inspectie op locatie is
geconstateerd dat er op dat moment vier duo-slapers en een evacuatie-bedje in de afzonderlijke
slaapkamer staan. De slaapkamer biedt hiermee plaats voor 9 kinderen. De houder heeft
aangetoond dat er een extra duoslaper is besteld, welke naar verwachting in september geleverd
wordt.
Met de extra duoslaper biedt de slaapkamer plaats voor 11 kinderen en voldoet de houder aan de
eisen die in de Wet kinderopvang gesteld worden met betrekking tot de slaapruimte voor kinderen
tot anderhalf.

Buitenruimte
De buitenruimte waar kinderen gedurende de opvang gebruik van maken dient veilig en passend
ingericht te zijn, in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen,
waarbij er minimaal 3 m2 speelruimte per kind beschikbaar is.
KDV Prins Heerlijk beschikt over drie buitenruimtes. De buitenruimtes zijn aangrenzend aan het
kindercentrum en passend ingericht met speeltoestellen en in de achtertuin een zandbak. Tevens is
er los buitenspeelgoed beschikbaar voor de kinderen.
Tijdens het inspectiebezoek heeft de houder verklaard dat de oudste (lopende) kinderen van de
baby-dreumesgroep vaak in de voortuin spelen, zodat het aan de groepsruimte grenzende balkon
vooral gebruikt kan worden voor de jongere kinderen. De beroepskrachten verdelen de groep
conform de beroepskracht-kindratio als er kinderen beneden in de voortuin gaan spelen. De
achtertuin wordt vooral gebruikt door de peutergroep. Op dagen waarop er veel kinderen aanwezig
zijn, spelen zij in goed overleg ook in kleine groepjes in de voortuin.
Volgens de door de houder aangeleverde informatie gaat het in totaal om 85,96 m2
buitenspeelruimte, namelijk:
Ruimte
Balkon
Voortuin
Achtertuin

Aantal m2
12,37 m2
28,57 m2
45,02 m2

Dit houdt in dat er 3,18 m2 buitenspeelruimte per kind beschikbaar is.
Hiermee voldoet de buitenruimte aan de minimale eisen die gesteld worden aan de oppervlakte en
de inrichting van de buitenruimte voor het gevraagde aantal van 27 kindplaatsen.
Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail en tijdens locatiebezoek d.d. 26
augustus 2020)
Observatie(s) (tijdens locatiebezoek d.d. 26 augustus 2020)
Plattegrond (Binnenspeelruimte (ontvangen 8 juli 2020)
Wijzigingsformulier exploitatie (ontvangen 11 mei 2020)
Berekening oppervlakte buitenspeelruimte (ontvangen 10 juli 2020)
Opschorting verhoging kindplaatsen (ontvangen 1 juni 2020)
Wijziging mutatieverzoek van 28 naar 27 kindplaatsen (ontvangen 20 juli 2020)
Bewijs van bestelling duoslaper en 'landscape-tafel' (ontvangen 27 augustus 2020)
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Overzicht getoetste inspectie-items
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

: Prins Heerlijk

Vestigingsnummer KvK

: 000030174450

Aantal kindplaatsen

: 25

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Lucretia Yvette Madelien Lansdorf

KvK nummer

: 30174450

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

: R. Hendriks
A. Spaapen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Utrecht

Adres

: Postbus 16200

Postcode en plaats

: 3500 CE Utrecht

Planning
Datum inspectie

: 26-08-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 31-08-2020

Zienswijze houder

: 01-09-2020

Vaststelling inspectierapport

: 02-09-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 03-09-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: n.v.t.

Openbaar maken inspectierapport

: 03-09-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Wij, als kinderopvang organisatie zijn blij, onze dienstverlening iets te mogen uitbreiden met nog
steeds het oog voor de kleinschaligheid en de voordelen die dit met zich mee brengt. Wij zijn altijd
op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk te houden.
Met de verbouwing van onze babygroep hebben wij de mogelijkheid gekregen de babygroep uit te
breiden wat bijdraagt aan de optimale continuïteit van ons bedrijf. In deze moeilijke markt en
moeilijke tijden, is het zeer belangrijk het bedrijf gezond te houden zodat wij ons kunnen blijven
inzetten voor kwalitatief goede opvang!
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