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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane items bij het jaaronderzoek van 1 
augustus 2016. De houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente gehad met een 
hersteltermijn tot 22 oktober 2016. 
  
Het gaat hierbij om de volgende overtredingen: 
Domein Pedagogisch klimaat: 
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden.; 

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 

De toezichthouder heeft de documenten tijdig ontvangen van de houder en beoordeeld. 
  
De bevindingen van het nader onderzoek zijn weergegeven in dit inspectie rapport. 
  

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. 
Na de feiten over het kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst en de inspectiegeschiedenis, volgt de 
conclusie van het nader onderzoek. 
  
Feiten over kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst 
Kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst is één van de locaties van Abeltje kinderopvang, welke 
meerdere vestigingen in de gemeente Nijmegen heeft.  
Kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst zit samen met de buitenschoolse opvang in één pand. 
  
In het LRKP staat kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst geregistreerd met 70 kindplaatsen en heeft 
vier stamgroepen. Op dit moment worden er maximaal 54 kinderen opgevangen. 
  
Kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst biedt opvang aan van maandag tot en met vrijdag  
van 07.00-19.00 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 07-05-2014 jaarlijks onderzoek; 
 21-10-2014 incidenteel onderzoek; 
 09-04-2015 nader onderzoek; 
 22-10-2015 jaarlijks onderzoek; 
 01-08-2016 jaarlijks onderzoek. 
  
Conclusie nader onderzoek 
Tijdens dit nader onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
 
Ieder kind wordt gericht geobserveerd. Dit gebeurt met behulp van het kind volgsysteem "Doen, 
praten en bewegen". 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
 
In het pedagogisch beleidsplan en op de website staat beschreven dat de beroepskrachten onder 
andere ondersteund kunnen worden door de zorgcoördinator. 
 
Conclusie 
Kinderdagverblijf Abeltje Meijhorst voldoet met betrekking tot signaleren en verwijzen aan de 
voorwaarden in de Wet kinderopvang. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch werkplan (Versie: 17-10-2016) 
 website 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Abeltje Meijhorst 
Website : http://www.abeltje-kinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 70 
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 :  F. Wijnands 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-11-2016 
 
 

 


