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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Er is een documentenonderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
Bij het onderzoek na start exploitatie van het kindercentrum, uitgevoerd in mei, voldeed het 

pedagogisch beleid en de informatie aan ouders nog niet volledig aan de eisen van de wet. 
Houder heeft hiervoor op 26 augustus een aanwijzing gehad van de gemeente met een 
hersteltermijn van twee maanden. 
Omdat de aangepaste informatie nog niet op alle punten voldeed heeft houder nog een tweede 
hersteltermijn gehad in het kader van overleg en overreding. 
De aangepaste items van het pedagogisch beleid en de informatie aan ouders voldoen nu aan de 
eisen van de wet. 

  
  
Bij het onderzoek na registratie was eveneens geconcludeerd dat het beleid voor de vier 
pedagogische basisdoelen niet compleet is ten aanzien van de ontwikkeling van de sociale 
competentie en de overdracht van normen en waarden. Deze voorwaarde is echter abusievelijk 
weggelaten in het toetsingskader van het onderzoek en valt daarom niet binnen het 

handhavingstraject. Daarom is deze voorwaarde niet beoordeeld bij dit nader onderzoek. 
De volgende reguliere inspectie in 2015 betreft eveneens een volledige inspectie. Hierbij zal het 
beleid ten aanzien van de vier pedagogische basisdoelen dus ook weer beoordeeld worden. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 
 
In de eerste versie van het pedagogisch beleidsplan waren een aantal wettelijk verplichte 

onderwerpen niet opgenomen of niet voldoende duidelijk beschreven. Houder heeft voor het nader 
onderzoek een aangepaste versie van het pedagogisch beleidsplan toegestuurd. Dit voldeed nog 
niet op alle punten en houder heeft nogmaals een hersteltermijn gehad van 7 werkdagen. 
  
In de laatste versie van het pedagogisch beleid zijn de onderwerpen correct beschreven: 
 ondersteuning bij aanwezigheid van één beroepskracht (telefonische achterwacht); 

 ondersteuning bij aanwezigheid van één beroepskracht in afwijking van de beroepskracht-

kindratio (aanwezige achterwacht); 
 het gebruik maken van extra dagdelen; 
 vormgeving van het vierogenprincipe. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 10-12-2014) 

  
Pedagogisch beleidsplan (KDV Bij de hand (juli 2014; laatst aangepaste versie december 
2014)) 
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Ouderrecht 

 
  

Informatie 
 
Informatie over het beleid 
Ouders worden schriftelijk geinformeerd via de website en het pedagogisch beleidsplan.  
In deze informatie waren de beroepskracht-kindratio en de opleidingseisen van de 
beroepskrachten  niet voldoende duidelijk beschreven. 

  
De aangepaste versie van het pedagogisch plan voldoet (na een tweede hersteltermijn) aan de 
eisen. 
  
Inspectierapport op de website 
Houder had na de gegeven hersteltermijn van de gemeente het inspectierapport nog niet op de 
website geplaatst. Bij de hersteltermijn tijdens het nader onderzoek is dit alsnog gedaan. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Informatiemateriaal voor ouders (pedagogisch beleidsplan KDV Bij de hand, december 2014) 
  Website (plaatsing inspectierapport gezien 19-12-2014) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij de hand 

Vestigingsnummer KvK : 000027983552 
Aantal kindplaatsen : 31 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder :  Nuijten 

KvK nummer : 58645543 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC NIJMEGEN 
Telefoonnummer : 024-3297297 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 
 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 11-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 22-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 05-01-2015 
 
 

 


