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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 aangekondigd nader onderzoek. 
Het nader onderzoek is een vervolg op het incidenteel onderzoek van 18 augustus j.l..  Houder 
heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente gehad. 
  

Er heeft een onderzoek op de locatie plaatsgevonden. 

 
Beschouwing 
  
Conclusie nader onderzoek 
Bij het nader onderzoek is vastgesteld dat houder heeft voldaan aan de onderzochte voorwaarden 
met betrekking tot het domein veiligheid. 
  

Evaluatie toepassen Meldcode 
Uit de evaluatie van de Meldcode door toezichthouder en houder komt naar voren dat in het 
protocol van de Brancheorganisatie Kinderopvang niet alle mogelijke scenario's voor toepassing 
even duidelijk benoemd zijn. 
Er wordt gesproken over 'een reeël vermoeden' en 'als op welke wijze dan ook over aanwijzingen 
beschikt wordt'; en niet over 'als op welke wijze dan ook de mogelijkheid bestaat dat' of 'wanneer 

sprake is van onbegrepen fysiek letsel'. 
De rol van de vertrouwensinspecteur zou meer centraal gesteld kunnen worden. 
De rol van AMK en de GGD voor advies en ondersteuning zou duidelijker afgebakend kunnen 
worden (ten opzichte van het traject van het doen van aangifte). 
De trajecten voor aangifte van een strafbaar feit op grond van een redelijk vermoeden en voor 
advies en ondersteuning ten aanzien van een signaal lopen teveel door elkaar.  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

Plan van aanpak veiligheid 
Tijdens het incidenteel onderzoek heeft houder acties uit de Risicomonitor veiligheid en 
gezondheid laten zien. Deze waren niet up-to-date en volledig. In de zienswijze op het onderzoek 
gaf houder aan over een draaiboek voor het personeel te beschikken, waarin werkafspraken voor 
de veiligheid en gezondheid opgenomen zijn. 
  

Bij dit nader onderzoek zijn deze beoordeeld in samenhang met de praktijksituatie. 

Het actieplan is actueel en conform de praktijk. 
Met betrekking tot de vastgestelde veiligheidsrisico's in de praktijk zijn werkafspraken opgenomen: 
 Zorg dat de achterdeuren van de groepen altijd op slot zitten door middel van de hoge knip of 

wanneer ze open staan op een van de haakjes vastzitten. 
 Zorg dat de achterdeur van de verschoonruimte op slot zit of open staat op het haakje of de 

klem. 
 De schommelstoel is voor de baby’s, andere kinderen mogen hier niet aankomen 

 Er wordt geen meubilair voor open kasten geplaatst. 
  
Veiligheid in de praktijk 
Op de achterdeuren van de groepen zijn vingersafes geplaatst. Op de achterdeur van de 
verschoonruimte is dit volgens houder niet mogelijk omdat de deur met bijna een halve cirkel 
opendraait. De deur moet ofwel vastgezet worden als hij open staat ofwel volledig op slot gedaan 

worden. 
  

Het meubilair stond op de vaste plek, er was geen meubilair verplaatst voor open kasten. 
  
De schommelstoel stond in de linker groepsruimte in een hoek geplaatst zodat kinderen er niet aan 
de zijkanten bij kunnen komen. In de rechter groepsruimte stond de schommelstoel vrij in de 
ruimte; houder gaf aan dat wanneer blijkt dat kinderen er toch aankomen, de schommelstoel ook 

ingesloten kan worden door een meubel te verplaatsen. 
  
Aandachtspunt verplaatsen meubilair 
Tijdens de inspectie stonden de remmen van de zwenkwieltjes van een lage open kast niet goed op 
slot waardoor de kast opzij gewenkt kon worden. Volgens houder worden de kasten bij de 
schoonmaak verplaatst maar worden ze 's ochtends voor de start teruggezet door de 
beroepskrachten. Er moet dan tevens gecontroleerd worden of de wieltjes goed op de rem staan. 

  
Conclusie beleid en praktijk veiligheid 
Het veiligheidsbeleid is actueel en volledig. 
In de praktijk zijn maatregelen voor de vastgestelde veiligheidsrisico's waargenomen. 

Wel is er een nieuw risico gezien waarbij op grond van het voorkomen in de praktijk een 
werkafspraak gemaakt moet worden. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Kennis van en handelen overeenkomstig de wettelijke meldplicht 
Bij het incidenteel onderzoek naar het toepassen van de Meldcode bij de afhandeling van een 
signaal kwam naar voren dat houder stappen heeft ondernomen met betrekking tot het 

signaal, maar in eerste instantie niet de vertrouwensinspecteur heeft ingeschakeld. 
  
De zaak waar het onderzoek betrekking op had is behandeld en afgesloten.  
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Voor dit nader onderzoek heeft een interview plaatsgevonden met houder waarin de gevolgde 

stappen zijn geevalueerd. Mogelijke scenario's voor toepassing van de Meldcode en de rol van de 
vertrouwensinspecteur en het AMK zijn besproken. 
  
Op grond van de ervaring met en de evaluatie van de Meldcode is houder op de hoogte en weet 

hoe te handelen in mogelijke toekomstige situaties. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Actieplan veiligheid (Draaiboek personeel KDV Bij de hand (ongedateerd)) 
  Actieplan gezondheid (Draaiboek personeel KDV Bij de hand (ongedateerd)) 

  Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

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) 

Meldcode kindermishandeling 

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) 
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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 : 06-11-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 12-11-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-11-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-11-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-11-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 01-12-2015 
 
 

 


