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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. 
Het kindercentrum heeft een verkorte praktijkinspectie gehad. De minimaal wettelijk verplicht te 
toetsen voorwaarden zijn beoordeeld plus een aanvulling aan de kwaliteitseisen die door de 
Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn doorgevoerd per 1 januari 2019. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op voorwaarden uit: 
 het pedagogische klimaat (beleid en praktijk) 
 verklaringen omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker) 
 aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio) 
 stabiliteit van de opvang van de kinderen 
 veiligheid en gezondheid 
 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 accommodatie 
De oudercommissie heeft middels een ingevulde vragenlijst geen bijzonderheden aangegeven die 
aanleiding waren voor uitbreiding van het onderzoek.  
 
 
 

 
Beschouwing 
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Kinderdagverblijf (KDV) Ikke De Beuken is samen met buitenschoolse opvang (BSO) De Beuken 
gevestigd in een monumentaal pand in een groene omgeving in Nijmegen. Er wordt op drie locaties 
in Nijmegen kinderopvang (KDV en BSO) aangeboden. Het KDV bestaat uit een babygroep, een 
peutergroep en is sinds oktober vorig jaar uitgebreid met een dreumesgroep. 
 
Het kindercentrum staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 43 kindplaatsen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In 2016 zijn er vier inspecties uitgevoerd waarvan diverse nader onderzoeken op overtredingen. De 
overtredingen betroffen met name de beroepskracht-kind ratio en de opvang in groepen. 
De in 2017 en 2018 beoordeelde items voldeden aan de Wet kinderopvang. 
 
Bevindingen/Conclusie onderzoek 
Er is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd op donderdag 2 mei 2019 waarbij een tekortkoming is 
geconstateerd binnen het domein registratie en koppeling in het personenregister. Houder 
heeft lopende het onderzoek de registratie en koppeling met de stagiaire tot stand gebracht 
(herstelaanbod). Eén tekortkoming is blijven staan; het tijdig koppelen van een persoon vóór 
aanvang van de werkzaamheden, dit kan niet meer hersteld worden. 
Voor de verdere uitwerking van de bevindingen zie de volgende hoofdstukken. 
 

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 
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 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Inleiding 
Tijdens de inspectie op de locatie is de pedagogische praktijk (verantwoorde kinderopvang) 
beoordeeld. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de beroepskrachten en de 
manager van het kindercentrum. Ook is beoordeeld of er gewerkt wordt conform het pedagogisch 
beleid. 
 
Pedagogisch beleidsplan 
De houder heeft één pedagogisch beleidsplan voor alle locaties. Hierin staan de organisatie brede 
beleidszaken beschreven. Voor de locatie specifieke zaken zijn er per KDV of BSO pedagogisch 
werkplannen beschreven. 
 
Het gaat bij de inspectie om de volgende voorwaarden: 
 Een concrete beschrijving van de momenten waarop kinderen hun stamgroep verlaten - in het 

beleidsplan is opgenomen dat dit gebeurt als de kinderen gaan wennen op een andere groep of 
bij een uitstapje. 

 Een beschrijving van de werkwijze voor het opvangen van kinderen in een andere stamgroep 
dan de vaste - dit is mogelijk als kinderen gaan wennen op een andere groep. Er wordt dan 
met toestemmingsformulieren 'opvang in een tweede stamgroep' gewerkt.  

 De beschrijving van de tijden dat er minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan 
vereist (3 uurs regeling) en van de tijden dat er niet wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio- deze voorwaarde is in het algemeen pedagogisch beleidsplan beschreven en wordt 
per locatie inzichtelijk gemaakt op het prikbord waar het personeelsrooster hangt. 

 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de 
beschrijving van deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk. 
 
Er is getoetst op de volgende vier aspecten: 
1. of 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; 
2. of 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; 
3. of 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; 
4. of 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. 
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Enkele voorbeelden (observaties) van de pedagogische praktijk staan hieronder beschreven. Deze 
zijn gekoppeld aan één van de hierboven omschreven basisdoelen. 
De observatie vond plaats aan het begin van de ochtend. Er is op alle drie de groepen 
geobserveerd. 
 
Waarborgen emotionele veiligheid 
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
 
Observatie 
Bij de dreumesgroep druppelen de kinderen met hun ouder(s) binnen. Er is tijd en aandacht voor 
het verwelkomen van de ouder(s) met hun kind. Beroepskrachten wisselen informatie uit met de 
ouder(s) over het kind. Er wordt de tijd genomen om afscheid te nemen. De beroepskracht gaat 
samen met het kind de ouder(s) uitzwaaien. Er is een kind dat hard gaat huilen als de moeder is 
vertrokken. Eén van de beroepskrachten neemt de tijd om het kind te troosten, ze neemt het kind 
op de arm en benoemt zijn verdriet, dan na een poosje probeert ze het kind af te leiden door spel 
aan te bieden. Dan gaat het kind naar de nieuwe glijbaan en gaat spelen. 
Er heerst een ontspannen sfeer op de groep 
 
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden voldoende 
gewaarborgd. 
 
Observatie 
Op de peutergroep eten de kinderen een rijstwafel en drinken een bekertje water. Een kind dat zijn 
beker omstoot wordt aangespoord om zelf met een doekje de tafel weer droog te maken. Na het 
eten gaan de kinderen zelf spelen totdat het tijd is voor verschonen of naar het toilet gaan. 
Gedurende het verschonen gaan de kinderen in boekjes lezen. Twee meisjes gaan samen op een 
bankje zitten met een dekentje over zich heen en lezen in de boekjes. 
Op de peutergroep wordt ook voorgelezen waarbij de kinderen worden betrokken bij het lezen. De 
beroepskracht stelt vragen over de plaatjes en gaat liedjes zingen die van toepassing zijn. De 
kinderen doen enthousiast mee. Op de babygroep is er ruimte op de grond voor de baby's om 
veilig en ongestoord te oefenen met kruipen en optrekken. Er ligt ook een kleed met allerlei 
speelgoed voor deze leeftijdsgroep. Een van de baby's zit in een wipstoeltje en krijgt een fruithapje 
waarbij hij tegelijk met het eten ook zijn hand in zijn mond stopt. De beroepskracht blijft in contact 
met de baby door het steeds aan te kijken en te vertellen wat hij doet. "Je hand smaakt ook lekker 
hè?" 
Op de drie groepen hangen diverse knutselwerkjes rond het thema 'lentekriebels'.  
 
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden voldoende 
gewaarborgd. 
 
Observatie 
Op de dreumesgroep en de peutergroep zoeken de kinderen elkaar op voor samenspel. De 
beroepskrachten spelen mee. Tijdens het eten en drinken is er interactie tussen de kinderen en de 
beroepskrachten, er ontstaan gesprekken over het eten en wat er straks gaat gebeuren. 
 
Kennis maken met waarden en normen in de samenleving 
Gedurende de observaties wordt voldoende aandacht besteed aan het kennis maken met waarden 
en normen. 
 
Observatie 
Beroepskrachten geven steeds het goede voorbeeld in contact leggen, elkaar helpen en respectvol 
omgaan met de kinderen en met elkaar. Op de dreumesgroep is pas een nieuwe glijbaan geplaatst. 
De kinderen willen er graag op. De beroepskrachten leren de kinderen spelenderwijs hoe er veilig 
op de glijbaan kan worden geklommen en afgegleden. 
 
Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van 
verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (De binnenruimtes en buitenruimtes zijn gezien.) 
 Pedagogisch beleidsplan (KDV Ikke op de website gezien) 
 Pedagogisch werkplan (De Beuken op de website gezien) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de bestuurders, de 
beroepskrachten en andere personen die werkzaam waren op de locatie tijdens de inspectie, 
inclusief stagiaires en nieuwe beroepskrachten. 
 
Uit de steekproef is naar voren gekomen dat een stagiaire niet is geregistreerd en gekoppeld in het 
personenregister kinderopvang (PRK). De stagiaire had een te oude VOG waarmee registratie en 
koppeling niet mogelijk is. Houder heeft vervolgens de stagiaire van de groep gehaald omdat het 
niet is toegestaan zonder een registratie en koppeling in het PRK aanwezig te zijn op de groep. 
 
Herstelaanbod 
De houder heeft op 2 mei een herstelaanbod gekregen met een hersteltermijn tot 18 mei voor de 
volgende tekortkoming; houder zorgt er voor dat alle medewerkers geregistreerd en gekoppeld zijn 
in het PRK. Houder heeft dit binnen de afgesproken termijn, op 13mei, hersteld. De medewerker 
heeft een VOG die aan de eisen voldoet en is nu geregistreerd en gekoppeld aan het kindercentrum 
in het PRK. 
 
Het herstelaanbod kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven aan de stagiaire voor de 
voorwaarde dat pas na registratie en koppeling de werkzaamheden zijn aangevangen omdat er al 
vóórtijdig was begonnen met de werkzaamheden. Vandaar dat deze voorwaarde niet voldoet. 
 
Conclusie 
De verklaringen omtrent het gedrag van de daartoe bij wet aangewezen personen voldoen aan de 
eisen. Alle medewerkers van de locatie staan ingeschreven in het PRK en zijn  gekoppeld aan de 
houder. 
 
 
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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
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 In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en 
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid 
van de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Kwalificatie beroepskrachten 
De steekproef bestond uit de nieuw in dienst gekomen beroepskrachten. Zij beschikken over een 
passende opleiding volgens de meest recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. De vaste 
beroepskrachten waren al eerder op hun diploma's getoetst. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerkers 
Per 1 januari 2019 is de pedagogisch beleidsmedewerker (HBO functie) geïntroduceerd. Deze eis 
komt voort uit de herijkte regelgeving IKK en heeft tot doel de kwaliteit van de kinderopvang op 
een hoger niveau te brengen. 
Houder moet vanaf 2019 zorg dragen voor coaching van medewerkers en een verdieping van de 
ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De coaching geldt niet alleen voor 
vaste pedagogisch medewerkers, maar ook voor alle pedagogisch medewerkers met flexibele inzet. 
 
Beleid inzet pedagogische beleidsmedewerker/coach 
Tijdens het huidige onderzoek is dit met de leidinggevende besproken. De organisatie heeft ervoor 
gekozen om twee medewerkers op te leiden waarbij zij de functie pedagogisch medewerker/coach 
gaan krijgen. Hiervan is bewijs gezien tijdens de inspectie van locatie De Dennen, van dezelfde 
houder Kinderopvangikke. Er is inmiddels een begin gemaakt met het coachen van enkele 
medewerkers. 
De uitvoering van de beide functies in de praktijk zal in het jaarlijks onderzoek van 2020 worden 
beoordeeld. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Beroepskracht-kindratio 
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (BKR), de verhouding tussen het minimaal aantal 
in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep getoetst. 
De voorwaarde is per 01-01-2019 aangescherpt voor de kinderen van 0-1 jaar. De BKR is voor die 
leeftijdsgroep van vier naar drie kinderen per beroepskracht gegaan. In het interview met de 
beroepskrachten en de leidinggevende is dit besproken. Met name de veranderingen in de 
werkwijze op de groep doordat er meer personeel 
aanwezig is. Bijvoorbeeld dat er meer individuele aandacht mogelijk is van de beroepskrachten aan 
de baby's. 
 
De steekproef betreft de dag van de inspectie en de voorgaande dag. Er is met behulp van het 
weekrooster aan de toezichthouder inzichtelijk gemaakt welke kinderen aanwezig zijn, de leeftijd 
van de kinderen en de aankomst- en vertrektijden van de kinderen. 
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In de tabel is de BKR van de inspectiedag genoteerd. 

naam groep leeftijd 
kinderen 

aanwezige 
kinderen 

aanwezige 
beroepskrachten 

vereiste 
beroepskrachten 

 babygroep  0 - 12 
maanden 

 5  2  2 

 dreumesgroep  1 - 2 1/2 
jaar  

4 van één jaar 
7 van twee 
jaar 

 2  2 

 peutergroep  2 1/2 - 4 
jaar 
 

 5  1 1 

 
 
Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uursregeling) 
Bij het KDV mag er, omdat de locatie ten minste tien aaneengesloten uren geopend is, maximaal 
drie uur per dag worden afgeweken van de BKR. 
 
De beschrijving van de drie uursregeling in het algemeen pedagogisch beleidsplan voldoet aan de 
eisen. Op de locatie hangt op het prikbord het weekrooster met daarop de afwijkende inzet van de 
beroepskrachten van die week. 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
Conclusie 
De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Opvang in stamgroepen 
Volgens het pedagogisch beleidsplan is de indeling in stamgroepen op KDV De Beuken als volgt: 

 naam groep  leeftijdsopbouw  maximaal aantal kinderen 

 babygroep  0 - 1 jaar  12 

 dreumesgroep  1 - 2 1/2 jaar  16 

 peutergroep  2 1/2 - 4 jaar  15 

 
Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 
stamgroepen voldoet aan de eisen. 
 
Verlaten stamgroep bij activiteiten 
Tijdens de inspectie waren er geen activiteiten waarbij de stamgroep werd verlaten door kinderen. 
Dit komt in de praktijk ook nauwelijks voor, blijkt uit het interview met de beroepskrachten. 
 
Toestemming tijdelijke plaatsing tweede stamgroep 
Het kan voorkomen dat kinderen tijdelijk in een andere dan de vaste stamgroep worden geplaatst. 
Dit kan bijvoorbeeld bij een extra opvangdag en/of een ruildag en er gebleken is dat er geen plek 
is in de vaste stamgroep. Indien ouders hier schriftelijk vooraf toestemming voor geven en het 
duidelijk is voor welke periode dit geldt, is dit toegestaan. 
Uit het interview met enkele beroepskrachten is geconcludeerd dat dit weinig voorkomt. 
Hooguit als een kind gaat wennen in een andere groep. Ouders geven hier dan een akkoord voor 
middels het ondertekenen van een 'toestemmingsformulier opvang in een tweede groep.' 
 
Mentorschap 
Uit het interview met enkele beroepskrachten en de leidinggevende is geconcludeerd dat aan ieder 
kind een mentor is toegewezen. Het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen wordt 
geobserveerd en geregistreerd en besproken met de ouders Ten minste één keer per jaar is er na 
een uitgevoerde observatie een gesprek met de ouders. Of als er behoefte aan is vaker, over het 
functioneren van hun kind. 
 
 
Gebruikte bronnen: 



 

10 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-05-2019 

Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

 Personen Register Kinderopvang 
 Toestemmingsformulier(en) 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Presentielijsten (week van de inspectie) 
 Pedagogisch beleidsplan (KDV Ikke op de website gezien) 
 Pedagogisch werkplan (De Beuken op de website gezien) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De BSO is in het bezit van een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
de gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er 
zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 
Op de locatie is een verbouwing geweest. Het centrum is uitgebreid met een dreumesgroep en de 
bestaande babygroep en peutergroep zijn opgeknapt. Op de babygroep staat sinds kort een groot 
babymeubel waar de jonge baby's die nog niet kunnen rollen in kunnen liggen. 
Dit babymeubel is nog niet opgenomen in het beleid veiligheid. De risico's en de maatregelen 
moeten nog worden vastgelegd en besproken met de beroepskrachten. Uit het interview met de 
beroepskrachten is wel geconcludeerd dat zij zelf al afspraken hebben gemaakt voor de borging 
van de veiligheid. 'Als kinderen gaan rollen mogen ze er niet meer in', vertelde een van de 
beroepskrachten van de babygroep. 
Houder heeft lopende het inspectie onderzoek de risico's met betrekking tot het babymeubel 
opgenomen in het beleid veiligheid.  
 
Aanwezigheid EHBO'ers 
Houder heeft er zorg voor gedragen dat gedurende de opvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De vastgestelde meldcode van Kinderopvangikke De Beuken is een afgeleide van de vernieuwde 
meldcode kindermishandeling van Boink en bevat een stappenplan en een afwegingskader. Uit het 
interview met de houder is geconcludeerd dat deze nieuwe versie in gebruik is genomen per 1-1-
2019. Medewerkers hebben om de kennis hierover te bevorderen bijeenkomsten bijgewoond en 
modules gelezen over vernieuwde meldcode.  
 
De meldcode bevat een stappenplan met de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader met daarbij het beslissen over het doen van een melding 
en het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
   
Conclusie 
De veiligheid en gezondheid, de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en 
het bevorderen van de kennis over het gebruik van de meldcode voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (De binnenruimtes en buitenruimtes zijn gezien.) 
 EHBO certificaten (niet ingezien, interview beroepskrachten) 
 Overzicht gekoppelde kinderen 
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Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
Het kindercentrum is uitgebreid met een dreumesgroep voor kinderen tussen de 1 - 2 jaar. 
De ruimte is veilig en toegankelijk en passend ingericht voor de leeftijdsgroep. 
Voor deze kinderen is er een afzonderlijke slaapruimte beschikbaar met voldoende bedjes. 
 
Conclusie 
De accommodatie voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observatie(s) (De binnenruimtes en buitenruimtes zijn gezien.) 
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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) 

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 1.50 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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet 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) 

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 : Kinderopvangikke "De Beuken" 
Website : http://www.kinderopvangikke.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000022558594 
Aantal kindplaatsen : 43 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Ikke-Ook Twee 
Adres houder : Kerkstraat 5 
Postcode en plaats : 6543KE Nijmegen 
KvK nummer : 52641341 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. de Witt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 27-05-2019 
Zienswijze houder : 05-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 11-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-07-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste heer, mevrouw, 
 
hartelijk dank voor de conceptrapportage van de inspectie. De rapportage is voor ons duidelijk. 
Wel wilde ik nog graag aangeven dat de risico's en maatregelen rondom het babybed opgenomen 
zijn in ons beleid veiligheid en ook toegestuurd aan mevrouw de Witt. Deze maatregelen waren al 
besproken met de leidsters. 
Verder hebben wij geen op- of aanmerkingen. 
  
met vriendelijke groet, 
Katelijne van Alem 
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