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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd, incidenteel onderzoek. 
 
Kinderdagverblijf MiCasa heeft op 2 september 2016 een verzoek tot uitbreiding van de registratie 
in het LRKP ingediend bij de gemeente Den Haag. 
  
Voorheen stonden er 36 kindplaatsen geregistreerd, de aangevraagde uitbreiding betreft 4 extra 
kindplaatsen. De uitbreiding zal zo spoedig mogelijk plaats vinden. 
  
Op 14 september 2016 heeft toezichthouder een bureau-onderzoek uitgevoerd om deze uitbreiding 
te beoordelen. 

 
Beschouwing 
Micasa2 maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie MiCasa. Locatie Vlierboomstraat bestaat 
uit 3 groepen en biedt opvang aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Deze locatie 
is geopend sinds december 2010. Het 2e kinderdagverblijf van MiCasa bevindt zich ook in de 
Vruchtenbuurt en biedt opvang aan maximaal 28 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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MiCasa 2 te 'S-GRAVENHAGE 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Opvang in groepen 
 
Kindercentrum MiCasa 2 heeft 3 stamgroepen. 
  
 Groep Huismusjes biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 Groep Zomervlinders biedt opvang aan maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 Groep Honingbijtjes biedt opvang aan maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
  
Bovenstaande omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail mw. L. Kuypers) 
  Observaties 
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MiCasa 2 te 'S-GRAVENHAGE 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 
Op het kindercentrum zijn 3 stamgroepen. Iedere stamgroep beschikt over een eigen, afzonderlijke 
stamgroepruimte De oppervlakte van de groepsruimten is als volgt: 
  
 Groep Honingbijtjes: 47 m² (minimaal 45,5 m² nodig) 
 Groep Huismusjes: 48 m² (minimaal 45,5 m² nodig) 
 Groep Zomervlinder: 49 m² (minimaal 49 m² nodig) 
  
Per kind is er minimaal 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte nodig, hier wordt aan 
voldaan. 
  
  
Slaapruimte 
  
Het kindercentrum biedt voor kinderen van 0 – 1½ jaar een afzonderlijke slaapruimte die is te 
betreden vanuit de stamgroepruimte. Elke slaapkamer biedt 8 slaapplekken inclusief een evacuatie 
bed. De ventilatievoorziening van de slaapkamers bestaat uit mechanische ventilatie. De kinderen 
ouderen dan 1½ jaar slapen op stretchers in de stamgroepruimte. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum moet tenminste 3 m² buitenspeelruimte vast beschikbaar 
zijn. Ook dient de buitenruimte aangrenzend en passend ingericht te zijn. 
  
De buitenspeelruimte van deze locatie heeft een oppervlakte van 140 m². Er is minimaal 120 m² 
nodig voor het opvangen van maximaal 40 kinderen. Dit voldoet. 
  
Er wordt ook voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen wat betreft de aangrenzende ligging en 
passende inrichting. Er is en krijtbord aanwezig, een speelhuisje en voldoende fietsjes en 
buitenspeelmateriaal. Tevens is er een afgeschermd kippenhok waar kippen worden gehouden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
 mailcontact met mw. L. Kuypers 
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MiCasa 2 te 'S-GRAVENHAGE 

 

Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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MiCasa 2 te 'S-GRAVENHAGE 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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MiCasa 2 te 'S-GRAVENHAGE 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : MiCasa 2 
Website : http://www.kinderdagverblijfmicasa.nl 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Micasa 
Adres houder : Appelstraat 97 
Postcode en plaats : 2564 EC 's-Gravenhage 
Website : www.kinderdagverblijfmicasa.nl 
KvK nummer : 27361241 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Romijn 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 16-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 21-10-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


