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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf KiKeBOO is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf gevestigd in Utrecht. 

KiKeBOO staat voor Kwaliteit in Kinderopvang en Bureau Opvoed-Ondersteuning. 
 
Het kinderdagverblijf is sinds januari 2008 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen met 46 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf beschikt over 4 horizontale groepen, 
waaronder 2 baby- en 2 peutergroepen. 
 
Dit onderzoek betreft een nader onderzoek naar aanleiding van de bevindingen uit het regulier 

onderzoek van 2014.  

Uit dit nader onderzoek is gebleken dat eerdere tekortkomingen met betrekking tot het 
pedagogisch beleidsplan hersteld zijn.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

In het regulier onderzoek van 2014 bleek dat niet alle informatie welke minimaal in het 
pedagogisch beleidsplan opgenomen zou moeten zijn, was beschreven. Het betrof hier de 
beschrijving van de maximale stamgroepgrootte en het beleid omtrent het afnemen van extra 
dagdelen.  
  
De houder heeft daarop een tijdelijk pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de ontbrekende 
informatie in duidelijke en observeerbare termen is opgenomen. 

  
De houder heeft bij het versturen van dit plan aangegeven dat deze versie tijdelijk is. De houder 
zal in de komende maanden het pedagogisch beleidsplan gaan herschrijven waarbij ook een 
adviestraject met de oudercommissie doorlopen zal gaan worden. De beoordeling van dat plan 
volgt bij het regulier onderzoek van 2015 wanneer deze dan gereed is.  
 
Gebruikte bronnen: 

  Pedagogisch beleidsplan (Zoals verzonden dd 6 januari 2015) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KiKeBOO 

Website : http://www.KikeBOO.nl 
Aantal kindplaatsen : 46 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kikeboo 1 B.V. 

Adres houder : Bethlehemweg 67 
Postcode en plaats : 3513CW UTRECHT 
KvK nummer : 54024412 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Gemeente Utrecht, Volksgezondheid 
Adres : Postbus 2423 

Postcode en plaats : 3500GK Utrecht 
Telefoonnummer : 030-2863 227 
Onderzoek uitgevoerd door :  K. Wilbrink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Utrecht 

Adres : Postbus 2423 
Postcode en plaats : 3500GK UTRECHT 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-01-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-01-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 15-01-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: Niet van toepassing 

Openbaar maken inspectierapport : 15-01-2015 
 

 

 


