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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. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Op 20-08-2018 heeft de houder een tweede verzoek ingediend voor uitbreiding kindplaatsen. 
 
Alle voorwaarden die voor aanvang van de exploitatie van toepassing zijn en getoetst kunnen 
worden, zijn onderzocht. 

 
Beschouwing 
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 (KDV) 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. 
  
De houder heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding kindplaatsen van 31 naar 40. Het KDV 
heeft een tweede pand gehuurd waarin men een stamgroep voor nul -twee jarigen wil gaan 
vestigen. Deze ruimte krijgt een tussendeur die de stamgroep verbindt met het andere pand waar 
het overige deel van het KDV zich bevindt. 
De houder wacht nog op een vergunning van de Omgevingsdienst Nijmegen (ODNR) betreffende 
het verbinden van de twee panden door middel van een brandwerende deur. 
In overleg met de gemeente Nijmegen is besloten de uitbreiding kindplaatsen doorgang te laten 
geven onder het huidige nummer in het Landelijk register kinderopvang (LRKP). Mocht er geen 
vergunning worden afgegeven door de ODNR zal zo nodig opnieuw onderzoek plaatsvinden voor 
exploitatie onder een tweede registratie in het LRKP. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
In de afgelopen drie inspectiejaren heeft handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke 
eisen: 

veiligheid en gezondheid (nader onderzoek d.d. 06-11-2015); 
ouderrecht (nader onderzoek d.d. 09-05-2016); 
veiligheid en gezondheid (nader onderzoek d.d. 20-12-2016).  

         
Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
De registratie kan gewijzigd worden van 31 naar 40 kindplaatsen. 
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KDV Bij ons te Lent 

 

Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder geeft wijzigingen in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld doorgegeven aan de 
gemeente en verzoekt de gegevens te wijzigen. 
 
Gebruikte bronnen: 
Aanvraag uitbreiding kindplaatsen 20-08-2018 
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KDV Bij ons te Lent 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. Zaken die betrekking hebben op het in 
exploitatie nemen van de extra groepsruimte voor het starten van een groep van 0-4 jarigen is 
opgenomen in het plan.  
Het plan wordt nog door de oudercommissie beoordeeld.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (de binnen en buitenruimten) 
 Pedagogisch beleidsplan (Bij Ons Juni 2018) 
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KDV Bij ons te Lent 

 

Accommodatie 
 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De binnenspeelruimte bedraagt; 32,8m2 en is voldoende voor 9 kinderen. 
De houder is nog bezig met schilderwerk. De inrichting moet nog plaatsvinden. De houder heeft 
tijdens het interview duidelijk gemaakt hoe zij de inrichting vorm wil gaan geven. 
  
Het kindercentrum heeft voldoende m2 buitenspeelruimte voor de opvang van 40 kinderen. 
De houder heeft een deel van de buitenruimte speciaal ingericht voor de nieuw te starten baby 
groep. Dezeis aangrenzend aan de groepsruimte. Deze plek is reeds deels ingericht voor de baby's 
zoals bijvoorbeeld kunstgras en een spiegel tegen de afscheidingswand.   
  
Er zijn twee inpandige slaapkamers aanwezig met in totaal 8 bedden. Er zal nog een ventilatie 
systeem worden aangesloten. Verder zijn er nog buitenbedjes aanwezig op het centrum waarvan 
eventueel gebruik gemaakt kan worden.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (de binnen en buitenruimten) 
 Plattegrond (beide panden) 
 Pedagogisch beleidsplan (Bij Ons Juni 2018) 
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KDV Bij ons te Lent 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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KDV Bij ons te Lent 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij ons 
Website : http://www.kdvbijons.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027983552 
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 :  I. Jansen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2018 
Zienswijze houder : 11-09-2018 
Vaststelling inspectierapport : 17-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 02-10-2018 
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KDV Bij ons te Lent 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Fijn dat we toestemming hebben om meer kinderen op te gaan vangen. We zullen een goede 
babyopvang gaan realiseren in de extra ruimte.’ 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Tesse Nuijten 
KDV Bij ons 
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