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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. 
 
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane items bij het jaaronderzoek van 06-02-
2018. Houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente gehad met een hersteltermijn tot 21 
mei 2018. 

 
Beschouwing 
Korte beschrijving van het kindercentrum  
Abeltje Nutsschool Peuterarrangement Het Uilenbosje (hierna te noemen ‘Het Uilenbosje’) is 
onderdeel van Abeltje Kinderdagverblijf. De houder exploiteert naast de peutergroep op de 
Nutsschool een buitenschoolse opvang (BSO) in deze school. Daarnaast is er een kinderdagverblijf 
van Abeltje aan de Meijhorst in Nijmegen.    
  
Het kindercentrum is gehuisvest in een vleugel van Nutsschool Lankforst in de Nijmeegse wijk 
Malvert. 
  
Op het kinderdagverblijf werkt men met één peutergroep waar maximaal 16 kinderen geplaatst 
kunnen worden. 
Peutergroep Het Uilenbosje is vier ochtenden week geopend. Op de woensdagen is de peutergroep 
gesloten. 
  
De opvang vindt plaats in vriendelijk ogende groepsruimte. Men deelt de groepsruimte met BSO 
Abeltje Nutsschool. 
In het pand is tevens een peutergroep van KION (De Draaitol) gehuisvest. 
Buiten spelen kunnen de kinderen op het aan het pand grenzende buitenspeelplaats die men deelt 
met de peutergroep van KION. Ook kan men gebruik maken van de buitenruimte van de 
basisschool. Deze is grenst aan de entree van het gebouw. 
  
Het kinderdagverblijf is met 16 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
  
Jaarlijks onderzoek 07-11-2016 
De getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Jaarlijks onderzoek 06-11-2017 
Ook nu is er geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Jaarlijks onderzoek 06-02-2018 
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum met uitzondering van 2 items voldoet aan de 
getoetste voorwaarden. De geconstateerde overtredingen hebben betrekking op de inhoud van het 
pedagogisch beleid en het feit dat er (nog niet) met mentoren gewerkt wordt. 
  
Nader onderzoek 27 4 2018 
Tijdens het nader onderzoek zijn de eisen met betrekking het werken met de mentoren opnieuw 
getoetst. Op grond van het onderzoek is naar voren gekomen dat het knelpunt is komen te 
vervallen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen / Conclusie onderzoek 
Tijdens het huidige onderzoek is de inhoud van het pedagogisch beleidsplan op twee onderdelen 
opnieuw getoetst. 
Op grond van het onderzoek is naar voren gekomen dat de knelpunten zijn komen te vervallen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn een tweetal eisen met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleid 
(die in februari 2018 niet voldeden) opnieuw beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het in februari 2018 opgestelde rapport is het volgende opgenomen: 
‘Voorwaarde: ‘Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de 
wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een 
doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, 
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:  
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; 
 - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.’ 
  
Bevindingen 
De wijze waarop met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs is beschreven. 
Hoe dit aspect wordt vormgegeven bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang is 
niet beschreven. 
  
Conclusie: Er is niet aan de voorwaarde voldaan. 
  
En  
Voorwaarde: ‘Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de 
wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind.’ 
  
Bevindingen  
Met betrekking tot het mentorschap is het volgende in het pedagogisch beleidsplan opgenomen: 
‘De kinderen zijn als ‘mentorkinderen’ verdeeld onder de pedagogisch medewerk(st)ers en ieder 
neemt een aantal kinderen op zich. Op die manier is het gemakkelijker kinderen tussentijds te 
observeren en in de gaten te houden. De mentor is ‘hoofdverantwoordelijk’ voor zijn of haar eigen 
mentorkinderen. Ieder kind krijgt bij aanmelding een mentor aangewezen. Wanneer om wat voor 
reden dan ook deze mentor wegvalt zal het kind overgedragen worden naar een andere mentor. 
Ouders worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.’ 
  
Een concrete beschrijving over de wijze waarop de informatie met ouders besproken wordt 
ontbreekt. Dat geldt ook voor de wijze waarop aan de ouders bekend wordt gemaakt wie de 
mentor van het kind is. 
  
  
Conclusie: Er is niet aan de voorwaarde voldaan.’ 
  
Bevindingen huidig onderzoek  
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. De ontbrekende gegevens zijn in het plan 
opgenomen waardoor er aan de eisen is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Margriet Beenker, directeur) 
 Algemeen pedagogisch beleidsplan van website d.d. 24 5 2018 
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 Werkplan Uilenbosje 2018 van website d.d. 24 5 2018 
 

 



 

7 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 24-05-2018 

Abeltje Nutsschool Peuterarrangement Het Uilenbosje te Nijmegen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Abeltje Nutsschool Peuterarrangement Het 

Uilenbosje 
Website : http://www.abeltje-kinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000000254630 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Margaretha Johanna Maria Beenker 
KvK nummer : 50009575 
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 :  A. Koch 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-06-2018 
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