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KDV Bij ons te Lent 

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 betreft een tweede deelonderzoek. 
Bij het eerste deelonderzoek zijn de minimale wettelijke eisen voor 2017 beoordeeld. 
 
Het onderzoek richt zich op: 
 de beroepskracht kind-ratio; 
 risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 
 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
kinderdagverblijf Bij ons en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze 
worden elders in het rapport uitgewerkt. 
  
Feiten over Kinderdagverblijf Bij ons 
Kinderdagverblijf Bij ons is gevestigd in een nieuwbouwwijk in Lent. 
Het is een kleinschalig kinderdagverblijf, bestaande uit twee stamgroepen. 
  
Het kinderdagverblijf biedt de ouders de mogelijkheid om hun kinderen buiten te laten slapen. 
  
Kinderdagverblijf Bij ons biedt opvang aan van maandag tot en met vrijdag van 07.30 - 18.00 uur. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat het kinderdagverblijf 
geregistreerd met 31 kindplaatsen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In de afgelopen drie inspectiejaren heeft handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke 
eisen: 
 het domein: veiligheid en gezondheid (nader onderzoek d.d. 06-11-2015); 
 het domein: ouderrecht (nader onderzoek d.d. 09-05-2016); 
 het domein: veiligheid en gezondheid (nader onderzoek d.d. 20-12-2016). 
  
Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit tweede deelonderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  
Aandachtspunt 
Er is een aandachtspunt genoemd ter verbetering van de kwaliteit bij het domein: 
 Personeel en groepen. 
  
De aanwezige beroepskrachten kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de 
toezichthouder. 
 

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

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Er wordt aan het begin en aan het einde van de dag 
tijdelijke afgeweken en tijdens de pauzes van de beroepskrachten. Zij nemen een half uur pauze, 
na elkaar. 
  
Tijdens de inspectie d.d. 07-04-2017 bleek dat het incidenteel voor kon komen (als er drie 
beroepskrachten werkten), dat twee beroepskrachten gelijktijdig met pauze gingen en er één 
beroepskracht achter blijft op de stamgroep. Dit gebeurde volgens de houder alleen als er maar 
twee of drie kinderen niet gingen slapen, waren er meer dan 3 kinderen, dan gingen de 
beroepskrachten na elkaar met pauze. Ook vertelde de houder dat de beroepskrachten tijdens hun 
pauze op de locatie bleven. 
  
Uit interview met de beroepskrachten blijkt dat, als er drie beroepskrachten werken op de 
stamgroep, zij nu een half uur na elkaar met pauze gaan en minstens de helft van de 
beroepskrachten ingezet wordt. 
  
Aandachtspunt: 
 Het is niet inzichtelijk voor de toezichthouder wanneer de beroepskrachten daadwerkelijk 

pauze nemen. 
  
De toezichthouder heeft dit besproken met de houder. Zij zal een lijst in de keuken/het kantoor 
gaan ophangen waarop de pauzes geregistreerd kunnen worden door de beroepskrachten. Tevens 
zal zij de pauze tijden opnemen in het pedagogisch plan. 
  
Conclusie 
De beroepskracht-kindratio is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens de pauze van de beroepskrachten) 
 Personeelsrooster 
 mail van de houder d.d. 01-08-2017 (toezegging inzichtelijk maken van de pauze tijden van de 

beroepskrachten). 
 



 

5 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 31-07-2017 

KDV Bij ons te Lent 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) is uitgevoerd op 20 maart 2017 door de 
houder. 
  
De RIVG heeft betrekking op de situatie bij de huidige inspectie. 
De risico-inventarisatie veiligheid en is uitgevoerd in voor alle kinderen toegankelijke ruimtes en op 
alle specifieke onderdelen. 
  
Risico-inventarisatie gezondheid: 
De houder beschrijft de gezondheidsrisico's op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
  
Naar aanleiding van de RIVG zijn er op dit moment geen actieplannen. 
In het draaiboek staan alle afspraken aan de hand van de RIVG. Deze map staat in de kast van de 
stamgroep. 
  
De beroepskrachten die door de toezichthouder geïnterviewd zijn op kinderdagverblijf Bij ons 
kunnen de afspraken, welke in het draaiboek staan, goed verwoorden. 
  
Enkele voorbeelden met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid: 
 de kinderen worden gecorrigeerd als zij klimmen op de banken en stoelen; 
 er hangen groepsregels waar onder andere op staat: rennen doen wij buiten; 
 voor de allerjongste is er een grond box waar zij veilig kunnen liggen/kruipen. 
  
Enkele voorbeelden met betrekking tot de risico-inventarisatie gezondheid: 
 neuzen worden gepoetst; 
 als er kinderen met krentenbaard zijn, wordt het speelgoed waar zij mee gespeeld 

hebben apart gehouden en aan het einde van de dag schoongemaakt; 
 de beroepskrachten zijn goed op de hoogte van het hitte protocol. 
  
De ongevallen registratie formulieren zijn recentelijk nog gebruikt. 
  
De houder heeft in het draaiboek beschreven hoe de CO2 meter gebruikt wordt en hoe en wanneer 
er geventileerd wordt. De houder heeft geconstateerd dat in de slaapkamer, de keuken/het kantoor 
en in de entree de waarden niet altijd in orde zijn. Zij heeft een gespecialiseerd bureau voor advies 
ingeschakeld. 
  
Conclusie 
De risico- inventarisatie gezondheid en veiligheid is conform de voorwaarden in de Wet 
kinderopvang. 
  
  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 20-03-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. 20-03-2017) 
 Ongevallenregistratie 
 Huisregels/groepsregels (Draaiboek personeel KDB Bij ons) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Beroepskracht-kindratio 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid 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, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’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 gezondheid. 
(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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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 
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 :  F. Wijnands 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2017 
Zienswijze houder : 07-08-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

7 augustus 2017 zienswijze houder: 
‘Ik kan me vinden in de bevindingen van de toezichthouder. Fijn dat de medewerkers tijdens het 
bezoek goed op de hoogte waren van de afspraken, dat moet ook want deze bespreken we 
periodiek binnen het team. Inmiddels heb ik een lijst opgehangen in de keuken waarop de 
pauzetijden opgeschreven worden. Zo zijn de tijden een volgend bezoek inzichtelijk voor de 
toezichthouder’. 
 
Tesse Nuijten 
KDV Bij ons 
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