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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Aanleiding voor dit nader onderzoek is de brief met kenmerk 
GGD/KO/0949/18/CV/sb die de houder op 22 november  2018 heeft ontvangen van de gemeente 
Nijmegen. 
 
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane voorwaarden bij het jaaronderzoek 
van 14 augustus 2018. De houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente gehad met 
hersteltermijnen tot 5 december 2018 (stabiliteit van de opvang van kinderen en veiligheid en 
gezondheid) en 22 januari 2019 (pedagogisch beleid en aantal beroepskrachten) . 
 
Aan de volgende voorwaarden werd niet voldaan: 
Stabiliteit van de opvang van kinderen 
 Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van 
dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten 
toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang). 
 
Veiligheid en gezondheid 
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren 
en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang); 
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e 
Besluit kwaliteit kinderopvang).  

 
Pedagogisch beleid 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van 
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.(art 1.50 lid 2 Wet 
kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang). 

 
Aantal beroepskrachten 
 De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 

aanwezige kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van 
tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik 
kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl; 

 Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, 
kunnen in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten 
hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van 
de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen 
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de 
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken; 

 Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van 
het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. (art 1.49 lid 1 en 1.50 
lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang). 
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De toezichthouder heeft de locatie bezocht en er heeft een documenten onderzoek plaats 
gevonden om deze voorwaarden te beoordelen. 
 
De bevindingen van het nader onderzoek zijn weergegeven in dit rapport. 
 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de feiten over 
kinderdagverblijf  
Bij Ons en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. 
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 drie stamgroepen. 
 
In het Landelijk Register Kinderopvang staat het kinderdagverblijf geregistreerd met 40 
kindplaatsen 
 
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. 
Er wordt opvang kinderen van nul tot vier jaar. 
 
Inspectiegeschiedenis  
In de afgelopen drie jaren heeft er handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke eisen: 
 op het domein: ouderrecht (nader onderzoek 09-05-2016); 
 op het domein: veiligheid en gezondheid (nader onderzoek 20-12-2016). 
 
Conclusie nader onderzoek 
Tijdens dit nader onderzoek zijn op de onderzochte voorwaarden geen overtredingen 
geconstateerd. 
De toezichthouder stelt vast dat kinderdagverblijf Bij Ons nu voldoet aan de voorwaarden conform 
de Wet kinderopvang. 
 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 14 augustus 2018 was er geen volledige concrete beschrijving 
opgenomen van de exacte tijden wanneer er wel en niet werd afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. Het beschrijven van tijdsblokken waarbinnen kan worden afgeweken voldeed niet (als er 
twee beroepskrachten werken). 
Tevens was het niet duidelijk wanneer er met twee of drie beroepskrachten gewerkt werd, dit kon 
per week verschillen. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond 
van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de 
afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 
Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder deze voorwaarde opnieuw beoordeeld. 
De houder schrijft in het pedagogisch beleidsplan: 
 
Er is sprake van een mogelijke afwijking van de BKR tussen 7.30 en 8.15 uur, tussen 13.00 en 
14.30 uur en tussen 17.15 en 18.00 uur. Er wordt niet afgeweken tussen 8.15 en 13.00 uur en 
tussen 14.30 en 17.15 uur. Wanneer er maar twee medewerkers werkzaam zijn, wijken we een 
half uur minder af dan toegestaan omdat er geen derde persoon pauze hoeft te nemen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan deze voorwaarde conform de Wet kinderopvang. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (versie november 2017/december 2018) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Drie uurs regeling 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 14 augustus 2018 bleek dat de beroepskrachten na elkaar 
pauze opnamen tussen 13.00 en 14.30 uur, conform het geen beschreven stond in het 
pedagogisch beleidsplan. Echter, het geen dat beschreven stond in het pedagogisch beleidsplan is 
niet conform de Wet kinderopvang. Het beschrijven van tijdsblokken waarbinnen kon worden 
afgeweken voldeed niet (als er twee beroepskrachten werken). Het was niet duidelijk wanneer er 
met twee of drie beroepskrachten gewerkt werd, dit kon per week verschillen. 
 
Deze voorwaarde is opnieuw beoordeeld door de toezichthouder. 
   
Uit interview met de beroepskrachten blijkt dat zij, als zij met drie beroepskrachten op de groep 
werken, zij na elkaar een half uur met pauze gaan. De eerste beroepskracht gaat om 13.00 uur en 
de laatste is om 14.30 uur terug. Als er met vier beroepskrachten gewerkt wordt, gaan zij twee 
aan twee een half uur met pauze tussen 13.00 en 14.30 uur .   
 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk, aan 
het begin en aan het einde van de dag, wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de drie uurs regeling conform de Wet kinderopvang. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby’s 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 14 augustus 2018 bleek dat het vaste gezicht van één   van de 
kinderen niet aanwezig was op de dag van de inspectie. 
 
Deze voorwaarde is tijdens dit nader onderzoek opnieuw beoordeeld door de toezichthouder en in 
orde bevonden. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de aanwezigheid van vaste beroepskrachten voor baby's conform de Wet 
kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Overzicht ingeschreven kinderen (nul jarigen en wie het vaste gezicht is van het kind) 
 Plaatsingsoverzicht (week 2 en 3) 
 Presentielijsten (week 2 en 3) 
 Personeelsrooster (week 2 en 3) 



 

7 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 17-01-2019 

KDV Bij ons te Lent 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 14 augustus 2018 bleek dat de houder niet aan alle 
voorwaarden met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldeed. Deze voorwaarden 
werden niet voldoende concreet omschreven in veiligheids- en gezondheidsbeleid. Deze 
voorwaarden zijn tijdens dit nader onderzoek nogmaals beoordeeld door de toezichthouder. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren.  
 
De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven dat het beleid in het 
teamoverleg besproken en geëvalueerd wordt en daar waar nodig geactualiseerd. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een vast agendapunt op het teamoverleg. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op de locatie aanwezig. 
De houder schrijft in het beleid dat de meest actuele versie van het plan gemaild wordt naar 
beroepskrachten, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 
Uit interview met de beroepskrachten blijkt dat zij het veiligheids- en gezondheidsbeleid in hun 
bezit hebben. Zij vertellen dat het beleid een vast agendapunt is op het teamoverleg. 
 
conclusie 
De houder voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
conform de Wet kinderopvang. 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie december 2018) 
 Notulen teamoverleg (teamvergadering 8 januari 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Bij ons 
Website : http://www.kdvbijons.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027983552 
Aantal kindplaatsen : 40 
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 : 17-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 25-01-2019 
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