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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. 
Het nader onderzoek is in opdracht van de gemeente Nijmegen uitgevoerd. Dit naar aanleiding van 
een aanwijzing die de houder van de gemeente heeft ontvangen op 8 juli 2019 met kenmerk 
GGD/KO/1529/19/CV/sb met daarin vermeld een hersteltermijn tot 23 juli 2019.  
 
 
 
 
 

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 2019 is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd waarbij een tekortkoming is geconstateerd binnen 
het domein personeel en groepen. Verder is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd n.a.v. het 
verzoek uitbreiding kindplaatsen. Het aantal kindplaatsen is na het onderzoek uitgebreid van 27 
naar 43 kindplaatsen. 
In 2018 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek geen tekortkomingen geconstateerd. 
In 2017 zijn er twee inspecties uitgevoerd, een jaarlijks onderzoek en een incidenteel onderzoek, 
waarbij de beoordeelde items voldeden aan de Wet kinderopvang. 
 
Bevindingen/Conclusie onderzoek 
Er is een nader onderzoek uitgevoerd op donderdag 5 december jl. Er is geconcludeerd dat de 
houder voldoet aan de beoordeelde eisen. De verdere uitwerking is te lezen in dit rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het jaarlijks onderzoek uitgevoerd op 2 mei 2019 is geconcludeerd dat niet alle personen 
waren geregistreerd en gekoppeld in het personen register kinderopvang (PRK) voor aanvang van 
hun werkzaamheden. Houder heeft daarop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot herstelaanbod 
en er voor gezorgd dat de persoon die nog niet was geregistreerd en gekoppeld, lopende het 
onderzoek, als nog met een verklaring omtrent gedrag (VOG) in het PRK is opgenomen en 
gekoppeld aan de houder. 
 
De overtreding dat pas ná inschrijving en koppeling in het PRK, personen hun werkzaamheden 
mogen aanvangen kon niet in het herstelaanbod worden opgenomen. De overtreding kan bij de 
desbetreffende persoon niet meer worden hersteld. Dit nader onderzoek controleert dan ook of de 
houder personen die ná 2 mei hun werkzaamheden zijn begonnen bij De Beuken tijdig, dus voordat 
zij de werkzaamheden zijn gestart, waren geregistreerd en gekoppeld. Tijdens het nader onderzoek 
dat op de locatie is uitgevoerd heeft de houder aangetoond middels documenten en de controle in 
PRK dat alle stagiaires die in de periode na 2 mei zijn gaan werken bij De Beuken voor aanvang 
van de werkzaamheden zijn geregistreerd en gekoppeld in het PRK.  
 
Conclusie 
Houder draagt er zorg voor dat na koppeling in het PRK de personen hun werkzaamheden gaan 
starten. 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Personen Register Kinderopvang 
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Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 
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Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

 

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 : 05-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 24-12-2019 
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