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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van de houder voor het 

ophogen van het aantal kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op: 

 Wijzigingen 

 Pedagogisch beleid 

 Eisen aan ruimtes. 

 

Beschouwing 

 

Korte beschrijving van het kinderdagverblijf (KDV)  

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 

een dreumesgroep. 

 

Het KDV staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 43 kindplaatsen. Houder 

heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Nijmegen tot het wijzigen van het aantal 

kindplaatsen naar 47.  

 

Inspectiegeschiedenis  

In 2017 en 2018 voldeed het KDV aan alle beoordeelde eisen. In 2019 werd één tekortkoming 

geconstateerd binnen het domein Verklaring omtrent het gedrag en personenregister. Houder had 

verzuimd een stagiaire aan zich in het personenregister te koppelen voor aanvang van de 

werkzaamheden van betreffende stagiaire.   

 

Bevindingen 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. Voor 

de verdere uitwerking van de bevindingen zie de volgende hoofdstukken. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 

 

- Aantal kindplaatsen verhogen naar 47. 
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Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

 

De houder heeft schriftelijk een wijzigingsaanvraag aan de gemeente Nijmegen gestuurd voor het 

ophogen van het aantal kindplaatsen naar 47.  
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (d.d. 24 november 2020) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

 

De houder wil het aantal kindplaatsen verhogen zodat er meer kinderen kunnen worden 

opgevangen in de babygroep. Nu bestaat de babygroep uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 

0 tot 1,5 jaar. Na ophoging van het aantal kindplaatsen is er plaats voor maximaal 16 kinderen in 

de groep. In het beleid is de nieuwe maximale groepsgrootte beschreven evenals het feit dat er 

maximaal 8 baby's in de groep worden geplaatst.  

 

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met beroepskracht op locatie tijdens inspectieonderzoek) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Ikke, versie 2021) 

 Pedagogisch werkplan (Kinderopvang Ikke, locatie de Beuken; update 21 januari 2021) 
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Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

 

Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

 

De houder wil in de babygroep meer kinderen gaan opvangen. Hiervoor is een uitbreiding van het 

aantal kindplaatsen in het LRK nodig. De huidige groepsruimtes worden hiervoor gebruikt. 

 

Binnenspeelruimte  

Het KDV heeft de volgende ruimtes in gebruik: 

 

1. Groepsruimte van de peutergroep: 55 m² 

2. Groepsruimte van de dreumesgroep: 65 m² 

3. Groepsruimte van de babygroep: 63 m²  

 

Voor 47 kindplaatsen is 164,5 m²  vereist, namelijk 3,5 m²  per kindplaats, 

In totaal is er 183 m² binnenspeelruimte op het KDV bschikbaar. Dit is voldoende voor de 

gevraagde verhoging van 43 naar 47 kindplaatsen. 

 

Buitenspeelruimte  

Voor de buitenruimte maakt het KDV gebruik van de aangrenzende tuin. Hier is voldoende m² voor 

het maximaal aantal op te vangen kinderen. 

 

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden van accommodatie. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (op locatie tijdens het inspectiebezoek) 

 Plattegrond (verschaft door houder per e-mail) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 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 : 6543 KE Nijmegen 

KvK nummer : 52641341 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC 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 : 6500 HG NIJMEGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 09-02-2021 

Vaststelling inspectierapport : 10-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-02-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-02-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 24-02-2021 
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Kinderopvangikke "De Beuken" te Nijmegen 

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. 
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