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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. 
  
In opdracht van gemeente Hilversum heeft er bij bso Nijtnje een nader onderzoek plaatsgevonden 
op 3 maart 2015. 

In dit nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 
beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Buitenschoolse opvang Nijntje biedt buitenschoolse opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 
De opvang vindt plaats in Hilversum. In hetzelfde pand is kinderdagverblijf Nijntje gevestigd. 
  

Inspectiegeschiedenis 

Wegens de lange inspectiegeschiedenis volgt hieronder een opsomming: 
03 september 2013: regulier onderzoek waarbij wordt geconstateerd dat aan 7 items uit de Wet 
kinderopvang niet wordt voldaan, waaronder het plaatsen van het inspectierapport op de website, 
de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en buitenruimte. 
  

24 december 2013: de gemeente stelt in haar aanwijzing aan BSO Nijntje dat de houder  
binnen 14 dagen het inspectierapport op de website moet plaatsen en de overtredingen op het 
gebied van 
pedagogisch beleidsplan en buitenruimte binnen 2 maanden dient op te lossen. 
  
11 maart 2014: nader onderzoek waaruit blijkt dat aan alle 7 opnieuw getoetste items wederom 
niet wordt voldaan. 

Er is geen wijziging ten opzichte van website, pedagogisch beleidsplan of buitenruimte. 
  
25 juli 2014: nader onderzoek waaruit blijkt dat 2 van de 3 items wederom niet voldoen aan de 
eisen. 
  
23 oktober 2014: regulier onderzoek waarbij aan 2 items niet wordt voldaan. Het gaat hierbij om 

de externe klachtenregeling voor ouders en oudercommissie en de meldcode kindermishandeling. 

  
De handhaving van gemeente Hilversum heeft tot op heden niet tot het gewenste resultaat geleid. 
  
Huidige inspectie 
Op 3 maart 2015 is gesproken met locatie verantwoordelijke mevrouw J. van Velzen. De 
onaangekondigde inspectie heeft aansluitend plaatsgevonden. 

  
Aan beide items die meegenomen zijn tijdens dit nader onderzoek is wederom niet voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 
  
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. 
In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode 

en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Tijdens de onaangekondigde inspectie van dinsdag 3 maart 2015 is door de toezichthouder 
geconstateerd dat de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling niet voldoende 

wordt bevordert door de houder. 
  
Op de bso-groep ligt geen recente meldcode kindermishandeling. 
De beroepskracht en houder geven aan dat alle medewerkers via de mail een recente versie van de 
meldcode hebben ontvangen. In de mail heeft de houder aangegeven dat de beroepskrachten deze 
moeten lezen. 
  

Op de groep liet de beroepskracht de meldcode kindermishandeling zien. De beroepskracht wist 
niet of dat de nieuwe of de oude versie was. Er is geconstateerd dat de versie op de groep 
verouderd is en niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
De beroepskracht had op 3 maart 2015 de meldcode kindermishandeling nog niet gelezen. Deze is 
met ingang van 1 juli 2013 verplicht. 

 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het 
gebruik ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw J. van Velzen) 
  Interview anderen (Beroepskrachten werkzaam op 3 maart 2015) 
  Observaties (Onaangekondigd op 3 maart 2015) 

  
Meldcode kindermishandeling (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kdv nijntje 
versie november 2014) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 

‘ouderrecht’. 
  
Er is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
  
Klachten 

 
De houder is sinds 27 januari 2015 aangesloten bij ZcKK een externe klachtencommissie 
(www.zckk.nl). 
  
De houder brengt de klachtenregeling voor ouders niet bij hen onder de aandacht. 
Zowel op de site als op de locatie wordt geen melding gemaakt naar welke externe 
klachtenregeling de ouder/oudercommissie zouden kunnen gaan. 

  

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)  
   

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw J. van Velzen) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 

  Klachtenregeling 
  Klachtenregeling oudercommissie 
 Contract ZcKK 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Nijntje Kinderopvang 

Website : http://www.kinderopvangnijntje.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Johanna Gerarda Adriana van Velzen-Verhoef 
Website : www.kinderopvangnijntje.nl 

KvK nummer : 32121327 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 

Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG BUSSUM 
Telefoonnummer : 035-6926377 

Onderzoek uitgevoerd door :  H Willemsen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 

 
Planning 
Datum inspectie : 03-03-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 10-03-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-03-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 19-03-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-03-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 26-03-2015 
 
 

 


