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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Alle voorwaarden die voor aanvang van de exploitatie van toepassing zijn en getoetst kunnen 
worden, zijn onderzocht.  

 
Beschouwing 

De houder heeft een aanvraag voor registratie gedaan van een kinderdagverblijf in Lent. Het 
centrum wil op 1 april open gaan. Houder is nog niet eerder geregistreerd in het Landelijk Register 
Kindercentra en Peuterspeelzalen; het betreft een eenmanszaak. 
  
Het gaat om kleinschalige opvang: er zijn twee stamgroepen voor kinderen van 0 - 4 jaar. Dit is 
een goede aanvulling in de keuze voor ouders voor kinderopvang in Lent.   
  

Tijdens de inspectie was de bouw nog in gang, er stonden nog geen tussenmuren. Houder heeft 

mondeling beschreven hoe de ruimten gebruikt en ingericht gaan worden en er is 
een bouwtekening aanwezig. 
  
Wanneer het aantal kindplaatsen volledig bezet is, is de binnenslaapruimte beperkt, er zijn 7 
bedjes beschikbaar per stamgroep. Houder wil ook buitenbedjes gaan gebruiken, dit aanbod is een 

keuze voor ouders maar de mogelijkheid om binnen te slapen moet er wel zijn. 
  
Op grond van dit onderzoek verwacht toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs zal 
plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De bevindingen van dit onderzoek en het hieruit voortvloeiende advies tot opname in het Landelijk 

Register staan los van de bouw- en omgevingsvergunning en het toezicht hierop door de 
brandweer of Bouw en Woningtoezicht met betrekking tot het Bouwbesluit. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 

  
Aanvraag registratie voor maximaal 32 kindplaatsen: advies opnemen in register voor maximaal 
31 kindplaatsen. 

  
Adresgegevens in aanvraag zijn inmiddels gewijzigd (huisnummering gewijzigd door gemeente). 
Houder moet deze adreswijziging doorgeven middels een wijzigingsformulier. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 
 
De opvang vindt bedrijfsmatig plaats en is gericht op de leeftijdscategorie 0 - 4 jaar. 

 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Houder is nog niet eerder geregistreerd (geweest) in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Eerdere handhaving tegen vestigingen van houder is dus niet aan de orde. 
 
Gebruikte bronnen: 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
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Pedagogisch klimaat 

 
  

Pedagogisch beleid 
 
Houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de visie op opvoeding en ontwikkeling 
wordt beschreven. Ook de samenstelling van de stamgroepen en de werkwijze is beschreven,  voor 
zover mogelijk voor start van de opvang. 
  

In het plan moeten nog de volgende onderwerpen opgenomen of concreter uitgewerkt worden: 
  
-de overdracht van waarden en normen 
-worden er wel of niet stagiaires ingezet 
-ondersteuning door anderen indien slechts één beroepskracht ingezet wordt (respectievelijk in 
overeenstemming met of afwijkend van de beroepskracht-kindratio) 
-het gebruik maken van extra dagdelen 

-vormgeving van het vierogenprincipe. 

  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan (versie december 2013) 



 

6 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 06-02-2014 
KDV Bij de hand te LENT 

 

Personeel en groepen 

 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Houder beschikt over een Verklaring omtrent het gedrag voor houder Natuurlijk Persoon die bij 
aanvraag niet ouder was dan twee maanden. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Er zullen drie beroepskrachten aangenomen worden. Op het moment van de inspectie was de 
procedure hiervoor nog niet afgerond. 
  
Houder zal ook werkzaam zijn als pedagogisch medewerker. Momenteel loopt hiervoor een evc 
procedure, het diploma moet nog afgegeven worden. 
  

Dit item zal beoordeeld worden bij de inspectie na start exploitatie. 

 
Opvang in groepen 
 
De opvang zal plaatsvinden in twee stamgroepen. 
Bij start exploitatie zal er sprake zijn van één stamgroep. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Verklaringen omtrent het gedrag (houder NP 11-12-2013) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Houder heeft een risico-inventarisatie voor de veiligheid en de gezondheid uitgevoerd met behulp 
van de Risico-monitor. De inventarisatie is uitgevoerd op alle vereiste thema's en voor alle 
gebruiksruimten en buitenruimte. De maatregelen hebben betrekking op de bouwwerkzaamheden 
die nog in gang zijn  en de inrichting die nog gerealiseerd moet worden. 

  
 Maatregelen die werkafspraken en huisregels betreffen worden opgenomen in een "draaiboek 
personeel". Dit draaiboek (actieplan) zal beoordeeld worden bij het onderzoek na start van 
de exploitatie. Een gesignaleerd aandachtspunt van de toezichthouder is het opnemen van 
werkafspraken rond het brengen en halen van kinderen (in verband met de directe aansluiting van 
de toegangsdeur aan de straat) en het open houden dan wel sluiten van de voordeur. 
  

 

Meldcode kindermishandeling 
 
Houder gaat gebruik maken van de landelijk vastgestelde meldcode. 
Dit item zal beoordeeld worden bij het onderzoek na start van de exploitatie. 
 
Vierogenprincipe 

 
De maatregelen met betrekking tot het vierogenprincipe kunnen nog niet beoordeeld worden. 
De tussenmuren in het kindercentrum zijn nog niet geplaatst. 
Het beleid is nog niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Dit onderwerp zal beoordeeld worden bij het onderzoek na start van de exploitatie. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
De binnenruimte bestaat uit twee groepsruimten. Daar tussenin bevinden zich respectievelijk de 
hal, de keuken, de slaapruimte en de verschoonruimte. De hal, de keuken en de verschoonruimte 
hebben toegangsdeuren naar beide groepsruimten. De slaapruimte is alleen vanuit de 
verschoonruimte toegankelijk. 

De beide groepsruimten hebben deuren naar de aan de tuinzijde gelegen gang. 
  
De linker groepsruimte (gezien vanaf de straatzijde) meet 57 m2 volgens de plattegrond en is dus 
geschikt voor maximaal 16 kinderen. 
De rechter groepsruimte meet 53 m2 volgens de plattegrond en is dus geschikt voor maximaal 15 
kinderen. 
  

slaapruimte 

  
Er is één slaapruimte die bestemd is voor beide groepen. Hierin kunnen volgens opgave van 
houder en de plattegrond 7 x 2 bedjes (beneden en boven) geplaatst worden. 
  
Dat betekent dat er beperkingen zijn met betrekking tot het aantal kinderen van 0 en 1 die in 
beide stamgroepen geplaatst kunnen worden. Voor alle kinderen tot anderhalf jaar dient een bedje 

beschikbaar te zijn in een afzonderlijke slaapkamer. 
Kinderen van anderhalf en ouder die willen slapen moeten bijvoorbeeld gebruik maken van de 
groepsruimte. Dit heeft ook beperkingen voor de activiteiten van de kinderen die niet meer willen 
slapen. 
Houder is van plan buitenbedjes te plaatsen onder een overkapping in de buitenspeelruimte. 
Voor het aantal benodigde slaapplekken telt echter alleen de afzonderlijke slaapruimte in de 

binnenruimte. 
  
De werkwijze voor het slapen moet omschreven worden in het pedagogisch beleidsplan. 
  
Houder start met het plaatsen van 10 bedjes en een evacuatiebedje. 

 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenspeelruimte grenst aan de achterzijde over de volle breedte van de accomodatie. 
De benodigde ruimte is 93 m2 voor 31 kinderen, hier wordt aan voldaan. 
  
De buitenruimte was nog niet omheind en ingericht ten tijde van de inspectie. 
Houder heeft aangegeven hoe de ruimte ingericht gaat worden: er komt een opbergschuurtje, een 
overkapping voor te plaatsen buitenbedjes, een picknicktafel, vaste speelopstelling met grote buis; 

fietspaadjes en een zandbak. 
  
Het kindercentrum is de enige gebruiker van deze ruimte. 
De erfafscheiding met de vluchtroutes van de galerij-appartementen is nog niet goed in te schatten 
en geheel duidelijk. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (binnen- en buitenruimte; straat voorzijde) 

  Plattegrond 
 interview houder  
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 

maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij de hand 

Vestigingsnummer KvK : 000027983552 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 : 06-02-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 20-02-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-03-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 14-03-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-03-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2014 
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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. 

 
 
 

 


