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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.

Beschouwing
Kinderdagverblijf ‘t Spoor is onderdeel van Saartje Kinderopvang. Saartje Kinderopvang biedt
professionele kinderopvang in Utrecht Zuidwest, Leidsche Rijn en in Bennekom voor kinderen van 0
tot 12 jaar. Dit kindercentrum is sinds 2010 gevestigd aan de Operettelaan 651 te Utrecht.
Het kindercentrum staat met 120 kindplaatsen ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK). Er zijn tien groepen; er zijn drie babygroepen, twee verticale groepen en vijf
peutergroepen.
Inspectiegeschiedenis
Op 13 februari 2019 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle eisen uit de Wet
kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de
volgende onderwerpen:

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft binnen dit onderzoek de mogelijkheid gekregen om middels een herstelaanbod de
tekortkomingen op te lossen en heeft dit ook gedaan.
Op 4 april 2019 heeft er naar aanleiding van een signaal betreffende de beroepskracht-kindratio
een onaangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder niet voldeed aan alle eisen uit de Wet
kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende items:

pedagogisch beleidsplan

opleidingseisen aan de inzet van beroepskrachten

beroepskracht-kindratio

stabiliteit van de opvang voor kinderen
Naar aanleiding van twee nieuwe signalen betreffende de beroepskracht-kindratio met betrekking
tot deze locatie, heeft er op 18 april 2019 een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder niet voldeed aan alle eisen uit de Wet
kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op het volgende item:

beroepskracht-kindratio
Naar aanleiding van een nieuw signaal betreffende de beroepskracht-kindratio met betrekking tot
deze locatie, heeft er op 12 juli 2019 opnieuw een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Tijdens het inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio en de stabiliteit van de opvang voor
kinderen getoetst. Geconstateerd is dat tijdens het inspectiebezoek beide voorwaarden op een
aantal groepen niet voldeden aan de wettelijk gestelde eisen. Naar aanleiding van deze inspectie
hebben de toezichthouders het personeelsrooster en de aanwezigheidsregistratie van de kinderen
opgevraagd van week 26 t/m 28.
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle eisen uit de Wet
kinderopvang. Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende items:

beroepskracht-kindratio

stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op 18 juli en op 6 november heeft de houder twee losse aanwijzingen ontvangen vanuit de
gemeente Utrecht om bovenstaande punten te herstellen. Naast deze aanwijzingen heeft de
houder ook een bestuurlijke boete ontvangen voor de overtredingen op de beroepskracht-kindratio
en de opleidingseisen.
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Huidig onderzoek
In december 2019 heeft er een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het
inspectiebezoek zijn onder andere de BKR, stabiliteit van de opvang en de diploma's getoetst.
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder wederom niet voldoet aan alle eisen uit de
Wet kinderopvang.
Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op de volgende items:

beroepskracht-kindratio

stabiliteit van de opvang voor kinderen

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Hierbij rekeninghoudend met de verzwarende omstandigheden vanwege herhaalde overtredingen
op de beroepskracht-kindratio en stabiliteit van de opvang voor kinderen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Historie
Ten tijde van het onderzoek in april 2019 bleek dat de houder de werkwijze met betrekking tot de
stamgroepen onvoldoende concreet beschreven heeft in het pedagogisch beleidsplan.
Hierover staat het volgende beschreven in het inspectierapport d.d. 24 mei 2019:
"In het pedagogisch werkplan ontbreekt een concrete beschrijving van hoe invulling wordt gegeven
aan:

de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen
De houder heeft de maximale omvang en leeftijdsopbouw beschreven in het werkplan. De
werkwijze van de stamgroepen is echter niet op te maken uit de tekst.
De houder beschrijft het volgende op pagina 12 van het werkplan:
'De groepen zij geclusterd en kunnen op sommige dagen gezamenlijk open'.
De houder beschrijft vervolgens niet welke groepen geclusterd kunnen worden met elkaar en op
welke dagen er gezamenlijk geopend wordt.
Hiermee is de werkwijze van de stamgroepen niet voldoende concreet beschreven.
Huidig onderzoek
Tijdens het huidige onderzoek is het (vernieuwde) pedagogisch werkplan opnieuw beoordeeld op
dit punt. Uit het onderzoek blijkt dat de houder de omschrijving van de werkwijze van de
stamgroepen heeft verbeterd.
De houder heeft hierover het volgende opgenomen in zijn pedagogisch werkplan:
"Structureel samenvoegen bij Saartje:
Bij Saartje wordt op de volgende momenten structureel samengevoegd:
1. Bij start van de dag voegen wij op woensdag de IJsberen en de Krokodillen van 7.30 tot 9.00
uur samen in de groepsruimte van de Krokodillen. Op vrijdag voegen wij de Zebra’s en de
Tijgers van 7.30 tot 9.00 uur samen in de groepsruimte van de Zebra’s. Om uiterlijk 9.00 gaan
alle kinderen naar de eigen stamgroep toe.
2. Aan het einde van de dag op woensdag voegen wij samen in de groep de Krokodillen vanaf
17.30 indien kind aantal het toelaat. Op vrijdag voegen wij aan het einde van de dag samen op
de Zebra’s. Dit gebeurt alleen als er minder dan 8 kinderen aanwezig zijn.
Incidenteel samenvoegen
In vakanties kan het aantal kinderen dagelijks wisselen. Er mag niet dagelijks worden bepaald dat
de stamgroep wordt opgeheven. Het is echter zowel op organisatorisch als pedagogisch vlak niet
wenselijk als bij een zeer laag aantal kinderen in een groep toch verplicht in de eigen groep met de
daarbij behorende beroepskracht moet worden verbleven. Om deze reden wordt er voor een
vakantieperiode geïnventariseerd wanneer kinderen afwezig zijn. Hierdoor heeft Saartje de
mogelijkheid om in kaart te brengen op welke dagen er sprake is van zeer laag aantal kinderen.
Aan de hand van deze inventarisatie zal Saartje in kaart brengen wanneer en op welke wijze de
stamgroepen zullen samenvoegen. De ouders worden doormiddel van een brief vooraf
geïnformeerd over welke stamgroep wordt samengevoegd en in welke stamgroepsruimte de
kinderen worden opgevangen. Dit betekent dat tijdens vakantieperiodes kinderen in een andere
stamgroep dan de eigen stamgroep opgevangen kunnen worden. Ouders dienen voor specifiek
voor de datums dat er incidenteel wordt samengevoegd schriftelijke toestemming te geven."
(bron: pagina 32 van het pedagogisch werkplan KDV 't Spoor)
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Conclusie
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen met betrekking tot het geven van een concrete
beschrijving van de werkwijze van de stamgroepen.

Gebruikte bronnen




Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek)
Pedagogisch werkplan (KDV 't Spoor versie 1.1- oktober 2019)
Inspectierapport d.d. 24 mei 2019

Personeel en groepen
Opleidingseisen
Historie
In het incidentele onderzoek d.d. 4 april 2019 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de houder
niet voldaan heeft aan alle eisen omtrent de opleidingseisen van beroepskrachten. Hierover is het
volgende opgenomen in het inspectierapport van 24 mei 2019:
"De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat niet alle beroepskrachten
beschikken over een passende opleiding, zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk,
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is opgenomen.
In de periode van de afgenomen steekproef (week 10 t/m week 14) is één invalkracht werkzaam
geweest die niet beschikt over een kwalificerend diploma. Het gaat om een invalkracht die in het
bezit is van het diploma 'Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening', welke niet is opgenomen noch
opgenomen is geweest in de lijst met kwalificerende diploma's."
De houder voldeed hiermee niet aan de gestelde eisen met betrekking tot de opleidingseisen voor
beroepskrachten.
Huidige nader onderzoek
Tijdens het huidige onderzoek zijn de beroepskrachten die volgens de houder sinds het laatste
inspectiebezoek in dienst zijn getreden, getoetst.
Hieruit blijkt dat de beroepskrachten over een kwalificerend diploma beschikken.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de opleidingseisen voor
beroepskrachten.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Historie
In april 2019 hebben er twee onderzoeken plaatsgevonden waarbij de beroepskracht-kindratio
(BKR) is afgekeurd. In juni 2019 is er nogmaals een onderzoek uitgevoerd waarbij wederom de
BKR is afgekeurd.
Datum inspectierapport (vastgesteld)
21 mei 2019
24 mei 2019
23 september 2019

Aantal te weinig ingezette beroepskrachten
4 beroepskrachten
7 beroepskrachten
7 beroepskrachten

De houder heeft voor het herstellen van de beroepskracht-kindratio een aanwijzing ontvangen
vanuit de gemeente Utrecht.
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Huidig onderzoek
Tijdens het huidige onderzoek is de BKR tijdens het inspectiebezoek getoetst en is er voor een
periode van vier weken teruggekeken of de houder heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld
met betrekking tot de BKR.
De BKR was tijdens het inspectiebezoek op orde.
Op basis van een steekproef uit de aanwezigheidslijsten van week 45 t/m week 49 is gebleken dat
er structureel onvoldoende beroepskrachten worden ingezet.
Dit is geconstateerd op de volgende dagen:
Datum

Groep

6 november
2019

Ijsberen

11
november
2019

Ijsberen

12
november
2019

Ijsberen

14
november
2019

Ijsberen

19
november
2019
tot 13.30
uur

Tijgers

na 13.30 uur
20
november
2019

Ijsberen

Aantal
aanwezige
kinderen
5 kinderen
waarvan
1 van 0 jaar
4 van 2 jaar
5 kinderen
waarvan
2 van 0 jaar
1 van 1 jaar
2 van 2 jaar
7 kinderen
waarvan
3 van 1 jaar
4 van 2 jaar
8 kinderen
waarvan
2 van 0 jaar
2 van 1 jaar
4 van 2 jaar
11 kinderen
waarvan
4 van 2 jaar en 7
van 3 jaar
10 kinderen
waarvan
4 van 2 jaar en 6
van 3 jaar
5 kinderen
waarvan
1 van 0 jaar
4 van 2 jaar

Aantal aanwezige
beroepskrachten

Aantal benodigde
beroepskrachten

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

In de bovenstaande periode heeft de houder zes beroepskrachten te weinig ingezet.
Daarnaast wordt er in de ochtend- en middaguren afgeweken van de BKR, buiten de vastgestelde
uren waarvan de houder zegt af te wijken van de BKR, volgens het aangeleverde overzicht door de
houder.
Hieronder volgt een schema dat inzichtelijk maakt hoe vaak het voorkomt dat de houder afwijkt
van de BKR buiten zijn eigen, vastgestelde tijden.
Afwijking BKR buiten de vastgestelde uren volgens pedagogisch beleidsplan:
Datum + groep
Vastgestelde tijden
Afgeweken tijden die niet binnen de
om te mogen
vastgestelde tijden vallen:
afwijken volgens
pedagogisch
beleidsplan
8 november 2019
07.30 – 07.45 uur
8.20 – 8.30 uur
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Olifanten (voorheen
stoomtreintjes)
8 november 2019
Olifanten

08.30
12.45
17.45
07.30
08.30
12.45
17.45

–
–
–
–
–
–
–

08.45
15.00
18.00
07.45
08.45
15.00
18.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

11 november 2019
Ijsberen (voorheen
Boemeltjes) en
Krokodillen (voorheen
Dubbeldekkers)
samengevoegd

08.00 – 08.45 uur
13.15 – 14.45 uur
17.15 – 18.00 uur

13 november 2019
Olifanten

07.30
08.30
12.45
17.45

13 november 2019
Olifanten

7.30 – 07.45 uur
08.30 – 08.45 uur
12.45 – 15.00 uur
17.45 – 18.00 uur

–
–
–
–

07.45
08.45
15.00
18.00

uur
uur
uur
uur

(Vijfde kind is binnen om 08.20 uur, vanaf
08.30 uur mag de houder afwijken en om
08.45 komt de tweede beroepskracht)
17.15 - 17.45 uur
(Om 17.15 uur zijn er nog zes kinderen
aanwezig, om 17.45 uur zijn er vier
kinderen aanwezig en mag de houder
afwijken)
07.46 - 08.00 uur
(Om 07.46 uur komt het zesde kind
binnen, om 08.00 uur start de tweede
beroepskracht)

07.45 - 08.30 uur
(Om 07.38 uur is het vijfde kind binnen en
begint de afwijking, vanaf 08.30 mag de
houder afwijken volgens beleid en om
08.45 uur start de tweede beroepskracht)
17.15 - 17.24 uur
(Om 17.15 uur zijn er nog zeven kinderen
aanwezig, om 17.24 uur zijn er nog vier
kinderen aanwezig)

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de houder op vijf momenten heeft afgeweken van de BKR
op momenten dat de houder, conform zijn eigen beleid, niet zou mogen afwijken.
Conclusie
De houder voldoet wederom niet aan de gestelde eisen met betrekking tot de beroepskrachtkindratio. De houder heeft op zes dagen, zes beroepskrachten te weinig ingezet. Daarnaast wijkt
de houder op vijf momenten af van zijn eigen vastgestelde tijden om te mogen afwijken van de
beroepskracht-kindratio.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Historie
Ten tijde van het inspectie onderzoek d.d. 4 april 2019 en het onderzoek van 12 juli 2019 blijkt dat
de houder op een aantal dagen op enkele groepen, onvoldoende vaste beroepskrachten heeft
ingezet.
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Daarnaast bleek ten tijde van het inspectiebezoek d.d. 12 juli 2019 dat de houder de maximale
stamgroepgrootte had overschreden.
De houder heeft hiervoor een aanwijzing ontvangen vanuit de gemeente Utrecht.
Huidig onderzoek
Tijdens het huidige onderzoek is geconcludeerd dat de houder de toegestane groepsgrootte niet
heeft overschreden in de getoetste periode (week 45 t/m 48).
Om te beoordelen of de houder voldoende vaste beroepskrachten inzet, heeft de toezichthouder
een steekproef genomen uit de weken 45 t/m 48.
Op de volgende dagen waren er op de onderstaande groepen géén vaste beroepskrachten
aanwezig:
Datum
6 november 2019

Groep
Panda's

7 november 2019

Zebra's

8 november 2019

Tijgers

13 november 2019

Panda's

13 november 2019
14 november 2019

IJsberen
Zebra's

15 november 2019

Tijgers

20 november 2019

IJsberen

21 november 2019

Zebra's

22 november 2019

Krokodillen

25 november 2019

Giraffen

27 november 2019
28 november 2019

IJsberen
Zebra's

29 november 2019

Zebra's

Leeftijden kinderen
1 van 0 jaar
5 van 1 jaar
6 van 2 jaar
4 van 3 jaar
3 van 2 jaar
2 van 3 jaar
1 van 0 jaar
3 van 1 jaar
4 van 2 jaar
6 van 2 jaar
3 van 3 jaar
4 van 2 jaar
2 van 3 jaar
1 van 0 jaar
4 van 2 jaar
6 van 2 jaar
5 van 3 jaar
1 van 0 jaar
2 van 1 jaar
2 van 2 jaar
1 van 3 jaar
3 van 0 jaar
5 van 1 jaar
5 van 2 jaar
7 van 2 jaar
5 van 3 jaar
2 van 2 jaar
4 van 3 jaar

Uit bovenstaand schema blijkt dat er 7 kinderen tot één jaar en 90 kinderen boven één jaar geen
vaste beroepskracht hebben gehad op één of meerdere van de bovenstaande dagen, in de
afgelopen periode.
Conclusie
De houder heeft in de bovenstaande periode onvoldoende zorg gedragen voor de stabiliteit van de
opvang voor kinderen door middel van het inzetten van voldoende vaste beroepskrachten.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
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.
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruikte bronnen














Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (teamleider en manager)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek)
Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 8 december 2019)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
(Praktijk)leerovereenkomst
Opleidingsplan BBL
Presentielijsten (week 45 t/m week 48)
Personeelsrooster (week 45 t/m week 49)
Inspectierapport KDV 't Spoor d.d. 24 mei 2019
Inspectierapport KDV 't Spoor d.d. 21 mei 2019
Inspectierapport KDV 't Spoor d.d. 23 september 2019
'Ped.Werkplan afwijken van BKR nieuwe namen.pdf', aangeleverd d.d. 24 december 2019 per
email door manager
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Personeel en groepen
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 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 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

t Spoor
http://www.saartje.nl
120
Nee

:
:
:
:
:
:

Saartje kinderopvang BV
Postbus 2728
3500GS UTRECHT
www.saartje.nl
30191567
Ja

:
:
:
:
:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
Postbus 16200
3500CE Utrecht
030-2863 227
L. Dehimi
I. Ernst

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Utrecht
: Postbus 16200
: 3500CE Utrecht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

03-12-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-01-2020
21-01-2020
n.v.t.

: 21-01-2020
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