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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. 

Op basis van het risico gestuurd toezicht en in het kader van flexibel inspecteren, dat maatwerk bij 

het toezicht in de kinderopvang mogelijk maakt, zijn binnen dit jaarlijks onderzoek verschillende 

eisen onderzocht. Een overzicht van deze getoetste eisen is achterin dit inspectierapport te vinden. 

Indien de houder een zienswijze heeft ingediend is deze eveneens achterin het rapport te lezen. 

 

De toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 12 september 2022 van 10.20 tot 

11.00 uur. De toezichthouder heeft voornamelijk gekeken naar de eisen uit de domeinen 

Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen. Daarnaast zijn er tijdens dit bezoek gesprekken met 

de beroepskrachten gevoerd en is er naar aanleiding van het bezoek aanvullende informatie 

opgevraagd. 

 

Beschouwing 

Algemene kenmerken  

Kindercentrum de B'engeltjes is een kleinschalig kinderdagverblijf met één locatie. Het 

kindercentrum is gevestigd aan Wittevrouwensingel 41 te Utrecht. Het kindercentrum staat met 9 

kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Binnen het kindercentrum 

is er één stamgroep. Op de groep worden maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar 

opgevangen. Het kinderdagverblijf vangt op maandag tot en met vrijdag kinderen op en de 

openingstijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis 

In juni 2022 heeft er een onderzoek voor opname  plaatsgevonden. Binnen dit onderzoek is 

beoordeeld dat er redelijkerwijs zal worden voldaan aan de eisen die volgen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

Bevindingen 

Tijdens de huidige inspectie is geconcludeerd dat –wat betreft de getoetste voorwaarden- op één 

voorwaarde na wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Bij het onderzoek is 

een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot Verklaring omtrent het gedrag en inschrijving 

Personenregister kinderopvang. Dit is verder in het rapport toegelicht onder het domein: Personeel 

en Groepen.  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

 

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

Pedagogisch beleid 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft concreet hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde 

dagopvang en bevat alle onderwerpen die er volgens de Wet kinderopvang in horen te staan (zie 

het overzicht achter in het rapport). 

 

De houder zorgt ervoor dat in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, moet de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval voor zorgen 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. 

 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op deze locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef bestaat uit een observatie 

van het pedagogisch handelen van de beroepskrachten op de groepen tijdens het inspectiebezoek. 

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogisch praktijk’. 

 

Impressie van de observatie  

De kinderen van de groep zijn binnen. Ze geven aan graag buiten te willen spelen in de speeltuin. 

De beroepskracht legt uit waardoor ze niet naar de speeltuin kunnen, maar wel in de achtertuin 

kunnen spelen; ''Baby X slaapt. We kunnen haar niet achterlaten en ik kan niet alleen met zoveel 

kindjes naar de speeltuin''. De kinderen geven aan dat ze met blote voeten willen spelen in de 
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achtertuin. De beroepskrachten sluiten aan bij de wensen van de kinderen en gaan naar de 

achtertuin met de kinderen die op blote voeten mogen spelen.  

Tijdens het spelen in de achtertuin stellen de beroepskrachten verdiepende vragen aan de kinderen 

over het speelgoed waar ze mee spelen; ''Wat ga je met water doen? Hoe ga je dat doen?'', ''Waar 

kun je nog meer zand en water halen'', ''Hoe schep je dat op?''. Op deze manier stimuleert de 

beroepskracht de taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Tijdens het gesprek 

dragen zowel de beroepskrachten als de kinderen bij aan de voortgang en de inhoud van het 

gesprek. De beroepskrachten moedigen de kinderen ook aan spelmogelijkheden te ontdekken. De 

beroepskrachten verdelen zich over de kinderen en hebben oog voor alle kinderen. Soms maken zij 

deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. De beroepskrachten reageren 

sensitief responsief, zij laten actief merken de kinderen te begrijpen en reageren adequaat.   

 

Wanneer een kind aan het schommelen is, wil de beroepskracht een foto van het kind te maken om 

deze naar de ouders toe te sturen. Voordat de beroepskracht dit doet vraagt ze daar toestemming 

over bij het kind. Hieruit blijkt dat er respect is voor de autonomie van de kinderen. Er zijn 

verschillende soorten spelmateriaal aanwezig, hierdoor worden de kinderen spelenderwijs 

uitgedaagd zich te ontwikkelen. De kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en hun fantasie uit 

te breiden door te experimenteren met zand, water en modder. 

Tot slot worden kinderen gewezen op de omgang met elkaar en op gemaakte afspraken over 

planten in de tuin; ''Wat hebben we ook al weer de vorige keer afgesproken? Plantjes hebben ook 

gevoel. De bladeren gaan we er niet van aftrekken'', ''Als je te hard schommelt, kun je niet zien 

welk kindje er voor je komt en dan kan je botsen''. Daarnaast krijgen de kinderen regelmatig 

complimenten.  

 

Waargenomen basisdoelen 

Meerdere basisdoelen, zoals eerder benoemd bij a t/m d, zijn tijdens de observatie voldoende 

waargenomen, namelijk basisdoelen a en b. 

De overige basisdoelen zijn tijdens dit onderzoek niet meegenomen in de beoordeling. 

 

Conclusie 

De toezichthouder heeft op basis van de steekproef de praktijk positief beoordeeld. Hiermee 

voldoet de houder aan de voorwaarden met betrekking tot het bieden van verantwoorde 

kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Tijdens inspectiebezoek op 12 september 2022 & telefonisch gesprek op 16 

september 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens inspectiebezoek op 12 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (De B'engeltjes) 
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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 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat personen die werkzaam zijn of 

structureel aanwezig zijn op de locatie, met hun VOG zijn geregistreerd in het Personenregister 

kinderopvang. Een aantal personen zijn in het register niet voor aanvang van de werkzaamheden. 

gekoppeld aan de houder. 

 

Op 1 juli 2022 heeft er een houder overname plaats gevonden: de houder heeft de opvanglocatie 

overgenomen. Na registratie in het Landelijk Register Kinderopvang dient de houder zichzelf en alle 

beroepskrachten te registreren en te koppelen in het personenregister kinderopvang. De 

toezichthouder heeft geconstateerd dat 5 personen die werkzaam waren of structureel aanwezig 

waren op locatie, in de periode van 1 juli tot 27 juli 2022 niet zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Op 16 september 2022 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met de houder. De 

houder geeft aan dat de aanvraag voor de E-herkenning een aantal keer verkeerd is gegaan, 

waardoor de koppeling niet op tijd heeft kunnen plaatsvinden. De houder verklaart dat zodra het 

mogelijk was, de personen per direct zijn gekoppeld aan de houder.  

De toezichthouder heeft geconstateerd dat 5 personen die werkzaam waren of structureel aanwezig 

waren op locatie, in de periode van de overname tot 27 juli 2022 niet zijn gekoppeld aan de 

houder.  

 

De steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 

inspectiebezoek in dienst is getreden en de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef geoordeeld dat alle beroepskrachten 

beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze 

steekproef is gehouden onder het personeel, dat volgens de houder, sinds het laatste 

inspectiebezoek in dienst is getreden en het personeel dat ten tijde van het inspectiebezoek 

werkzaam is. 
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De toezichthouder heeft geoordeeld dat de pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor 

de werkzaamheden passende opleiding zoals is opgenomen in de meest recent aangegeven cao 

Kinderopvang. 

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

stagiaires 

Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio getoetst. Op basis van observatie en een 

verklaring van de beroepskrachten is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig 

zijn. 

 

Groep Aantal aanwezige kinderen Aantal beroepskrachten 

de B'engeltjes 7 kinderen 2 beroepskrachten 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft geoordeeld dat de houder de wijze van inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker heeft vastgelegd in het ''Coach & Opleidingsplan 2022'' welke op te vragen is 

bij de houder. Hierdoor is het inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Het minimaal aantal in 

te zetten uren heeft de houder bepaald op grond van de rekenregels in het Besluit kwaliteit 

kinderopvang met als peildatum 1 januari 2022. 

 

Kinderdagverblijf De ‘B’ Engeltjes heeft op 1 januari 2022 1 locaties en 2,9 fte. Op grond van de 

Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig; 50 uur beleid + (15,64 x 10) 30 uur coaching = 80 uur. 

 

Coaching 

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef vastgesteld dat de pedagogische 

beleidsmedewerker is ingezet. 

De steekproef bestaat uit de gesprekken met de beroepskrachten die aanwezig zijn tijdens het 

inspectiebezoek. Daarnaast is de documentatie bekeken die door de locatieverantwoordelijke is 

aangeleverd. 

Ten tijde van het inspectie onderzoek zijn nog niet alle uren ingezet. Volgens de houder zullen deze 

dit jaar nog ingezet worden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Tijdens inspectiebezoek op 12 september 2022 & telefonisch gesprek op 16 

september 2022) 

• Observatie(s) (Tijdens inspectiebezoek op 12 september 2022) 

• Personenregister Kinderopvang (gecontroleerd op 15 september 2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (De B'engeltjes) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Uren coaching 2022 

• Coach & Opleidingsplan 2022 De Bengeltjes 

 

 



 

 

8 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2022 

de B'engeltjes te Utrecht 

 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

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

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

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

 
 

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 

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) 

 

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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : de B'engeltjes 

Aantal kindplaatsen : 9 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Farnoush Sadat Taghavi 

KvK nummer : 85939536 

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 : 12-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 30-09-2022 

Zienswijze houder : 17-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 18-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: Niet van toepassing 



 

 

12 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2022 

de B'engeltjes te Utrecht 

 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Na het lezen van het rapport zijn we enorm trots. We vinden het bij de Bengels erg belangrijk dat 

de kinderen écht gezien worden en dat er respect is voor de autonomie van het kind. De veiligheid 

van de kinderen staat altijd voorop en wederzijdse respect vinden we dan ook één van de 

belangrijkste speerpunten. Erg leuk dus om dit in het rapport terug te lezen!  

Wat betreft het te laat koppelen van de medewerkers in het personenregister, heeft het eventjes 

geduurd doordat het enkele keren mis ging bij het aanvragen van de E-herkenning. Toen het 

inloggen lukte, heb ik direct alle medewerkers gekoppeld. Wel wil ik graag nog vermelden dat ik er 

bij de overname van de Bengeltjes voor heb gekozen om al het personeel over te nemen. Dit houdt 

in dat alle medewerkers de afgelopen jaren gekoppeld zijn geweest aan de Bengeltjes en de ouders 

de medewerkers ook goed kennen. 

 

 

 

 

 

 

 


