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Kinderopvangikke "De Zonnebloem" te Nijmegen 

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 heeft betrekking op het niet-voldane item bij het jaaronderzoek van 27 mei 
2019. Houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente gehad op  8 juli 2109 met kenmerk: 
GGD/KO/1587/19/CV/avb. 
   
Het betreft het volgende onderwerp: 
 Item verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang (hersteltermijn tot 22 

juli 2019). 
 
 

Beschouwing 
 
Korte beschrijving van het kinderdagverblijf (KDV) 
 
Kinderdagverblijf (KDV) De Zonnebloem maakt deel uit van Kinderopvang Ikke. Kinderopvang Ikke 
biedt op drie locaties in Nijmegen kinderopvang aan. Het in de wijk Heseveld gevestigde KDV is 
gehuisvest in Brede school De Zonnewende. In het pand waarin het KDV gehuisvest is, is tevens 
een buitenschoolse opvang (BSO) van de houder gevestigd. 
 
Op het KDV worden de kinderen opgevangen in twee groepen. Er is een groep voor kinderen van 
0 - 2 jaar en er is een peutergroep voor kinderen van 2 - 4 jaar. Het kinderdagverblijf is met 32 
kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) opgenomen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 
Jaarlijks onderzoek 10 maart 2016 
Tijdens deze eerste inspectie na aanvang exploitatie zijn er een aantal overtredingen met 
betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, het ouderrecht en buitenruimte 
geconstateerd. 
 
Nader onderzoek 12 juli 2016 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de in maart 2016 geconstateerde overtredingen opnieuw 
beoordeeld. Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat met uitzondering van twee 
punten de overtredingen zijn komen te vervallen. De inrichting van de buitenruimte en de 
informatie aan ouders op de website, voldoen nog niet aan de eisen. 
 
Nader onderzoek 16 februari 2017 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de in juli 2016 geconstateerde overtredingen opnieuw beoordeeld. 
Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat de knelpunten zijn vervallen. 
 
Jaarlijks onderzoek 15 februari 2017 
De getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 
Incidenteel onderzoek 9 oktober 2017 
Tijdens dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen van 16 naar 32 uit te breiden 
beoordeeld. De aanvraag voor de wijziging in het landelijk register kinderopvang is gehonoreerd. 
 
Jaarlijks onderzoek 1 februari 2018 
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum met uitzondering van drie punten voldoet aan de 
onderzochte voorwaarden. De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op een tweetal 
(nieuwe) eisen met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleid en een VOG. 
 
Nader onderzoek 30 april 2018 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de in februari 2016 geconstateerde overtredingen opnieuw 
beoordeeld. Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat de knelpunten zijn vervallen. 
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Kinderopvangikke "De Zonnebloem" te Nijmegen 

Jaarlijks onderzoek 27 mei 2019 
Tijdens het meest recente jaarlijkse onderzoek is een tekortkoming geconstateerd met betrekking 
tot de eis verklaring omtrent het gedrag en personenregister Kinderopvang. 
 
Conclusie 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de in mei 2019 geconstateerde overtredingen opnieuw beoordeeld. 
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum nu voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 

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

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Inschrijving en tijdige koppeling in personenregister kinderopvang 
 
In de rapportage naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek is het volgende opgenomen: 
 
"(Tijdige) koppeling met houder 
Alle hierboven genoemde personen, op één na, zijn gekoppeld aan de houder in het 
personenregister kinderopvang. Een beroepskracht bleek niet gekoppeld. De locatiemanager geeft 
aan dat degene die hiervoor verantwoordelijk was, dit in verband met vakantie niet heeft gedaan 
en verzuimd heeft dit over te dragen." 
 
Bevindingen huidig onderzoek 
Sinds het onderzoek van 27 mei 2019 is één nieuwe beroepskracht in dienst getreden. 
Toezichthouder heeft geconstateerd dat zij voor aanvang van het dienstverband is ingeschreven in 
het personenregister kinderopvang en in het register aan houder is gekoppeld. 
 
Er zijn op dit moment geen stagiaires aanwezig op het kinderdagverblijf. De inschrijving in het 
personenregister van de stagiaires was nog niet rond en derhalve kon de koppeling ook nog niet 
plaatsvinden. Houder heeft besloten de feitelijke startdatum van de stage uit te stellen totdat de 
koppeling een feit is. 
 
Conclusie 
Aan de eis inzake inschrijving en (tijdige) koppeling in het personenregister wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch, d.d. 5 september 2019) 
 Interview (met collega van locatieverantwoordelijke op locatie, tijdens inspectie) 
 Personen Register Kinderopvang (september 2019) 
 Arbeidsovereenkomst(en) (van nieuwe beroepskracht) 
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Kinderopvangikke "De Zonnebloem" te Nijmegen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

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 Zonnebloem" te Nijmegen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvangikke "De Zonnebloem" 
Website : http://kinderopvangikke.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000022558594 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 :  S. van den Berg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 03-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 19-09-2019 
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