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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijmegen in verband met een melding 
van een incident betreffende de veiligheid van kinderen. 
Er zijn items onderzocht binnen het domein personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag; 

beroepskracht-kindratio) en het domein veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid; meldcode kindermishandeling en vierogenprincipe). 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Bij ons is in mei 2014 gestart in een nieuwbouwwijk in Lent. Het is een 
kleinschalig kinderdagverblijf van een particuliere houder met twee stamgroepen voor maximaal 15 
respectievelijk 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis 

Er heeft een onderzoek vóór registratie plaatsgevonden op 6-02-2014 en vervolgens een 
onderzoek ná registratie op 15-05-2014. In november is hierop een nader onderzoek uitgevoerd 
naar het pedagogisch beleid en de informatie aan ouders. Voor een ontbrekend VOG heeft de 
gemeente een waarschuwing gegeven. 
Op hierboven genoemde punten en het veiligheids- en gezondheidsbeleid is bij de inspecties 

eveneens overleg en overreding toegepast. 
  
In 2015 is een jaarlijks onderzoek ingepland op alle domeinen en voorwaarden. 
  
Conclusie incidenteel onderzoek 
Bij dit onderzoek is geconstateerd dat aan eisen binnen het domein veiligheid en gezondheid niet is 
voldaan. Het betreft het veiligheidsbeleid en de veiligheid in de praktijk alsmede het hanteren van 

de Meldcode. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Alle beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die is afgegeven 
ná 1 maart 2013. 
  
De uitzendkracht die op maandag 10 augustus ingezet is op groep 2, beschikt over een passend 
VOG.  
  
De regelmatig aanwezige extra volwassene (ten behoeve van administratie en klusjes) beschikt 

eveneens over een passend VOG. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio was kloppend volgens de rekentool van rijksoverheid in de week van de 
steekproef. 

   
Calamiteitenregeling bij inzet van één beroepskracht 
Er is een telefonische achterwachtregeling met kinderdagverblijf de Klompjes in Oosterhout en met 
houder; deze kunnen binnen 15 minuten aanwezig zijn in geval van een calamiteit. 
  
Aanwezigheid tweede volwassene bij afwijkende inzet 

Op vrijdag wordt gestart met één beroepskracht in de combinatiegroep en de tweede 
beroepskracht start in principe wanneer nog niet afgeweken wordt, dit wordt steekproefsgewijs 
bijgehouden voor de planning van de werkroosters. 
Aan het eind van de middag blijft de tweede beroepskracht ook totdat niet afgeweken wordt van de 

beroepskracht-kindratio bij aanwezigheid van één beroepskracht. Tijdens pauze's blijft de tweede 
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig als tweede volwassene. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie 18-8-2015) 
  Interview anderen (beroepskrachten in beide groepen; aanwezige extra volwassene) 
  Observaties (op beide groepen, in alle gebruiksruimten en buitenspeelruimte) 

  
Verklaringen omtrent het gedrag (9 beroepskrachten w.o. houder; uitzendkracht; aanwezige 
extra volwassene) 

  Plaatsingslijsten (week 33, maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus) 

  Presentielijsten (idem) 
  Personeelsrooster (idem) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Risico-inventarisatie en actieplan Veiligheid 
Houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd met behulp van de 
digitale Risico-monitor. In maart 2015 is deze inventarisatie volgens houder bijgewerkt. 

Houder kan echter in dit systeem de vastgestelde (actuele) veiligheidsrisico's en acties 
(werkafspraken) niet laten zien. Toezichthouder vroeg welke werkafspraken voor de veiligheid 
waren vastgelegd. 
  
Houder liet in de risico-monitor een overzicht zien van een aantal acties. Hierin staan slechts een 
paar acties waaronder acties die niet meer van toepassing zijn (met betrekking tot de bouwfase) 
en acties met verschillende data waarvan houder niet wist waar ze betrekking op hadden. 

   

Ongevallenregistratie 
De houder heeft geen ongevallen registreerd tot dusverre. Het beleid is om alleen ernstige 
ongevallen te registreren, waarvoor medische of tandheelkundige hulp nodig is. Huis- tuin- en 
keuken-ongevallen met als gevolg builen op het hoofd of schaafwonden worden niet geregistreerd. 
   
Veiligheid in de praktijk 

In de praktijk zijn alle binnen- en buitenruimten beoordeeld met betrekking tot de veiligheid voor 
kinderen: het meubilair en de inrichting, het gebouw en de tuin, binnen- en buitenbedjes, de 
verschoonunit; wijze van gebruik en werkafspraken voor bovengenoemde zaken.   
Tijdens de inspectie zijn drie veiligheidsrisico's aangetroffen waarvoor geen adequate maatregelen 
zijn/worden genomen. 
 De drie tuindeuren (van de twee groepen en de toilet- en verschoonruimte) zijn niet beveiligd 

met vingersafes. Er is een haakje om de deur open te laten staan en een extra deurhendel om 
de deur af te sluiten. De brede deurklinken kunnen door peuters mogelijk geopend worden. 
De dichte tuindeuren op beide groepen waren tijdens de inspectie niet afgesloten met de 
deurhendel. De extra aanwezige volwassene was niet op de hoogte van het risico of de 
afspraak om de extra deurhendel te gebruiken. 

 In de groepsruimte staat een kast met bakken waar kinderen zelf speelgoed uit mogen 
pakken. Er was een groot poppenhuis-meubel tegenaan geplaatst, volgens beroepskracht 

zodat kinderen niet steeds nieuw speelgoed zouden pakken. Het poppenhuis heeft een vaste 
plek voor het raam. Een peuter probeerde speelgoed uit een bak te pakken en wurmde zijn 
armpje tussen poppenhuis-meubel en kast. Een lichaamsdeel kan zo bekneld raken tussen de 
twee meubels. Ook doordat er een ander kind tegen het poppenmeubel valt of duwt. 

 In beide groepsruimten staat op de grond een baby-schommelstoeltje. Als de baby's erin 
liggen mogen kinderen hier niet aanzitten; als ze leeg zijn wordt er volgens de 
beroepskrachten wel eens mee heen-en-weer geduwd . In deze situatie kan door de 

open buisconstructie aan de zijkant een arm bekneld raken. Vanwege dit risico is continu 
toezicht nodig zodat er niet mee gespeeld wordt ofwel de schommelstoeltjes moeten van de 
vloer gehaald worden wanneer ze leeg zijn. 

  
Conclusie beleid en praktijk ten aanzien van de veiligheid  
De houder kan vanuit de gebruikte risico-monitor geen inventarisatie van actuele 

veiligheidsrisico's laten zien en kan geen actueel actieplan laten zien met werkafspraken, gedrags- 
en huisregels met betrekking tot de veiligheid. 
  

In de praktijk zijn veiligheidsrisico's waargenomen waarvoor beroepskrachten geen adequate 
maatregelen nemen. Houder draagt er onvoldoende zorg voor dat beroepskrachten kennis kunnen 
nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.  
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)  
   

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 
 

Inhoud meldcode kindermishandeling 
Houder heeft de Sociale kaart behorend bij de Meldcode niet ingevuld voor de regio. 
  

Kennis van en handelen overeenkomstig de wettelijke meldplicht 
Houder heeft gehandeld met betrekking tot een signaal aangaande de meldcode, echter de stappen 
voor het handelen niet volgens protocol uitgevoerd. 
Bij het signaal is niet gedacht aan het raadplegen van de meldcode en in eerste instantie niet de 
vertrouwensinspecteur ingeschakeld voor advies. Dit is pas in tweede instantie gedaan op advies 
van de GGD (die als eerste gebeld is). 
Houder is niet voldoende op de hoogte van de inhoud van de Meldcode. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de 

beschreven eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 
gebruik ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Vierogenprincipe 
 
In de praktijk bestaat op elk moment de mogelijkheid dat medewerkers gezien of gehoord worden 
door een andere volwassene. In de huidige bezetting is op vrijdag bij starten en sluiten korte tijd 
één beroepskracht aanwezig maar komen ouders binnenlopen om hun kind te brengen of halen. 
  

Aandachtspunt is de vervroegde of verlengde opvang voor één kind; het principe van 
binnenlopende ouders geldt dan niet. Bij start van de reguliere opvangtijd geldt wel dat de tweede 
beroepskracht vaak eerder komt en niet altijd op dezelfde tijd. Momenteel is deze situatie niet van 

toepassing. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie 18-8-2015) 

  Interview anderen (beroepskrachten in beide groepen; aanwezige extra volwassene) 
  Observaties (op beide groepen, in alle gebruiksruimten en buitenspeelruimte) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (Risico-monitor (bijgewerkt maart 2015)) 
  Actieplan veiligheid (Risico-monitor) 
  Meldcode kindermishandeling (interview) 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij ons 

Website : http://www.kdvbijons.nl 
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 : 18-08-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 26-08-2015 
Zienswijze houder : 12-09-2015 
Vaststelling inspectierapport : 15-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze mbt conclusies beleid en praktijk ten aanzien van veiligheid 
Conclusie van de toezichthouder is dat wij niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 Houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid aangaande de actuele situatie 

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 

  
Deze conclusies trekt de toezichthouder omdat volgens haar sprake is van de volgende zaken: De 

houder kan vanuit de gebruikte risico-monitor geen inventarisatie van actuele veiligheidsrisico's 
laten zien en kan geen actueel actieplan laten zien met werkafspraken, gedrags-en huisregels met 
betrekking tot de veiligheid. In de praktijk zijn veiligheidsrisico's waargenomen waarvoor 
beroepskrachten geen adequate maatregelen nemen. Houder draagt er onvoldoende zorg voor dat 

beroepskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
  
Met de 3 door de toezichthouder getrokken conclusies is KDV Bij ons het oneens. Er kan geen 

actueel actieplan gezien laten worden, omdat er geen acties zijn. De risicomonitor wordt jaarlijks 
geactualiseerd en uit de meest recente bleken geen actuele veiligheidsrisico’s. Daarnaast hebben 
wij een document met werkafspraken en een document met huisregels, beiden met betrekking tot 
veiligheid. Op deze wijze zorg ik ervoor dat de beroepskrachten op voldoende wijze op de hoogte 
worden gesteld van de afspraken omtrent de veiligheid. Toezichthouder heeft niet gevraagd naar 
deze documenten en heeft derhalve een onjuiste conclusie getrokken. 

  
Toezichthouder stelt dat er sprake is van 3 veiligheidsrisico’s, waarvoor geen maatregelen zijn 
getroffen door de beroepskrachten: 
1. De drie tuindeuren (van de twee groepen en de toilet- en verschoonruimte) zijn niet beveiligd 

met vingersafes. Er is een haakje om de deur open te laten staan en een extra deurhendel om 
de deur af te sluiten. De brede deurklinken kunnen door peuters mogelijk geopend worden. 
De dichte tuindeuren op beide groepen waren tijdens de inspectie niet afgesloten met de 

deurhendel. De extra aanwezige volwassene was niet op de hoogte van het risico of de 

afspraak om de extra deurhendel te gebruiken. 
2. In de groepsruimte staat een kast met bakken waar kinderen zelf speelgoed uit mogen 

pakken. Er was een groot poppenhuis-meubel tegenaan geplaatst, volgens beroepskracht 
zodat kinderen niet steeds nieuw speelgoed zouden pakken. Het poppenhuis heeft een vaste 
plek voor het raam. Een peuter probeerde speelgoed uit een bak te pakken en wurmde zijn 
armpje tussen poppenhuis-meubel en kast. Een lichaamsdeel kan zo bekneld raken tussen de 

twee meubels. Ook doordat er een ander kind tegen het poppenmeubel valt of duwt. 
3. In beide groepsruimten staat op de grond een baby-schommelstoeltje. Als de baby’s erin 

liggen mogen kinderen hier niet aanzitten; als ze leeg zijn wordt er volgens de 
beroepskrachten wel eens mee heen-en-weer geduwd . Door de open buisconstructie aan de 
zijkant kan echter makkelijk een arm bekneld raken. Vanwege dit risico is continu toezicht 
nodig zodat er niet mee gespeeld wordt ofwel de schommelstoeltjes moeten van de vloer 

gehaald worden wanneer ze leeg zijn. 
Met betrekking tot het eerste punt, zijn wij het eens met toezichthouder, hiervoor zijn reeds 
maatregelen getroffen (d.d. 12-9-2015). Met de overige 2 punten zijn wij het niet eens dat 
hiervoor geen maatregelen zijn getroffen. Er zijn afspraken gemaakt over wat de kindjes wel en 
niet mogen en hier wordt voldoende toezicht op gehouden. 
  

Zienswijze mbt conclusies meldcode kindermishandeling 

Toezichthouder concludeert dat niet voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de 

beschreven eisen. 
 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 

gebruik ervan. 
  
Deze conclusie wordt door de toezichthouder getrokken om de volgende redenen: 

 Houder heeft de Sociale kaart behorend bij de Meldcode niet ingevuld voor de regio. 
 Houder heeft gehandeld met betrekking tot een signaal aangaande de meldcode, echter de 
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stappen voor het handelen niet volgens protocol uitgevoerd. Bij het signaal is niet gedacht 

aan het raadplegen van de meldcode en in eerste instantie niet de vertrouwensinspecteur 
ingeschakeld voor advies. Dit is pas in tweede instantie gedaan op advies van de GGD (die als 

eerste gebeld is). Houder is niet voldoende op de hoogte van de inhoud van de Meldcode. 
  
KDV Bij ons is het niet eens met beide conclusies. 
 Onze sociale kaart is inderdaad niet ingevuld voor de regio, maar bevat algemene, landelijke 

nummers. In de handleiding Huiselijk geweld en kindermishandeling is echter opgenomen dat 
het geadviseerd wordt deze in te vullen met gegevens van instanties uit de regio. Dit is 
echter geen eis, slechts een advies. De conclusie dat niet voldaan wordt aan de eisen is 

derhalve onjuist. Overigens vind ik het advies wel nuttig en heb ik de sociale kaart reeds (d.d. 
12-09-2015) aangepast. 

 Ik heb niet gehandeld vanuit de meldcode omdat er geen sprake is van een signaal 
aangaande de meldcode. In de wet staat dat ik bij een vermoeden van een zedenmisdrijf of 
een vermeende mishandeling volgens de meldcode moet handelen. Deze vermoedens waren 
echter niet aanwezig in het betreffende geval. De conclusie dat ik niet op de hoogte ben van 
de meldcode is derhalve onjuist. Hooguit kan gesteld worden dat het signaal door 

toezichthouder anders geïnterpreteerd wordt. 

 
 
 

 


