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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 aangekondigd nader onderzoek. 
 
Op 26 november 2019 is in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek uitgevoerd 
bij kinderdagverblijf Het Boskaboutertje in Apeldoorn. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 14 mei 2019 heeft de 

toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft 
gemaakt met de houder. Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar 
aanleiding van de geconstateerde overtredingen. 
 
In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder alleen deze voorschriften en geen andere 
wettelijke voorschriften. 

 

Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum  
Het Boskaboutertje is gevestigd in de wijk Berg en Bos in Apeldoorn-West. Het kinderdagverblijf 

(KDV) is gehuisvest in het gebouw van de Baptistenkerk. Het KDV is een kleinschalig initiatief van 
Stichting Kind055. 
 
Er worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen. Het Boskaboutertje is 
elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdag tot 12.15 uur. 
 
Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren hebben onaangekondigde onderzoeken plaatsgevonden op: 
• 18-09-2017: Incidenteel onderzoek op de onderdelen 'Pedagogisch klimaat, het pedagogisch 

beleid en Ouderrecht', de klachtenregeling.  
Geconstateerd is dat de tekortkomingen op het onderdeel 'Pedagogisch klimaat, het 

pedagogisch beleid, zijn hersteld door de houder. Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de 
onderzochte voorwaarden. Tevens heeft de houder een klachtenregeling vastgesteld. De 
houder heeft daarmee de tekortkoming op het onderdeel 'Ouderrecht' hersteld; 

• 03-04-2018: Nader onderzoek. De houder heeft de klachtenregeling aangepast en vastgesteld 
waarmee deze voldoet aan de voorwaarden.  
De houder heeft daarmee de tekortkoming op het op het onderdeel 'Ouderrecht' hersteld; 

• 18-05-2018: Incidenteel onderzoek: Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel 
Harmonisatie wordt voldaan; 

• 18-05-2018 Jaarlijks onderzoek: Aan de kwaliteitseisen als gevolg van het wetsvoorstel IKK 

wordt voldaan; 
• Jaarlijks onderzoek 14-05-2019: De houder voldoet aan de voorwaarden m.b.t. het 

pedagogisch klimaat en personeel en groepen.  
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd 
werden.  
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid, kennis meldcode. Na afloop van de 
termijn voor het herstelaanbod voldoet de houder nog niet aan de voorwaarden m.b.t. de 

meldcode. De toezichthouder heeft een advies tot handhaving gegeven. 
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Bevindingen nader onderzoek 
Uit het nader onderzoek van 26 november wordt duidelijk dat de houder inspanningen heeft 

verricht om aan de voorwaarde m.b.t. de meldcode te voldoen. De tekortkoming is niet langer 
aanwezig. 
 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 
 

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

Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
• De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op 

het gebied van kindermishandeling (met inbegrip van huiselijk geweld). 
 
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Bevindingen jaarlijks onderzoek mei 2019 
De houder heeft een meldcode vastgesteld en deze aangepast in verband met de wijzigingen per 

januari 2019. Om te toetsen of de kennis en het gebruik van de meldcode bekend is, is er op 14 
mei een interview gehouden met de beroepskracht. 
 

Tijdens dit interview: 
• Kan de beroepskracht onvoldoende benoemen wat de signalen en de te nemen stappen zijn die 

benoemd staan in de meldcode. 
• Is de beroepskracht niet op hoogte van de meldplicht. Zij weet niet hoe en wanneer zij in 

contact dient te treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. 
 
Er is een herstelaanbod gedaan waarbij de organisatie in de gelegenheid is gesteld om ervoor zorg 

te dragen dat de kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd. 
 
Op 4 juli 2019 is de locatie bezocht. Tijdens dit bezoek heeft er een interview plaatsgevonden met 
de aanwezige beroepskracht. 
 
Uit het interview blijkt dat er een overleg is geweest waarbij de beroepskrachten en de vrijwilligers 

de meldcode hebben besproken. De beroepskracht is op de hoogte van het stappenplan en kan 
benoemen wanneer zij in contact treedt met Veilig Thuis. 

 
Tijdens het overleg is niet gesproken over de werkwijze indien bij de beroepskracht bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzame persoon (beroepskracht, vrijwilliger of houder) 
zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf jegens een kind dat gebruik maakt van de 
opvang. De beroepskracht is niet op de hoogte van de handelswijze m.b.t. de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang. 
 
Daarna heeft de toezichthouder telefonisch contact opgenomen met de andere beroepskracht, 
tevens aandachtsfunctionaris voor de meldcode binnen de organisatie. Uit het gesprek met deze 
beroepskracht blijkt dat ook zij de handelswijze m.b.t. de vertrouwensinspecteur niet kent. 
   
Conclusie 

• De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode waaronder het stappenplan 
overgedragen.; 

• Er is een tekortkoming m.b.t. de voorwaarden die van toepassing op de werkwijze ten aanzien 
van de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Deze kennis is onvoldoende bekend bij de 
beroepskrachten. 
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Bevindingen nader onderzoek november 2019 
Op 26 november is een aangekondigd bezoek gebracht aan KDV Het Boskaboutertje. 

 
Tijdens dit bezoek heeft er een interview plaatsgevonden met twee beroepskrachten.  
Uit dit interview blijkt dat: 

• De meldcode in de afgelopen periode op diverse momenten aan de orde is gekomen 
• De meldcode en het stappenplan is besproken naar aanleiding van voorbeelden 
 
De beroepskrachten kunnen aangeven welke stappen zij ondernemen in het geval er sprake is van 
een vermoeden van een misdrijf door een collega of de houder. Zij kunnen de handelswijze m.b.t. 
de vertrouwensinspecteur benoemen en zij weten wanneer zij in contact moeten treden met een 
opsporingsambtenaar. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de voorwaarden m.b.t. de meldcode. De tekortkoming die tijdens het 
jaarlijks onderzoek is geconstateerd is niet langer aanwezig. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 



 

7 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 26-11-2019 
Het Boskaboutertje te Apeldoorn 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 

is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Boskaboutertje 
Website : http://www.kind055.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kind055 
Adres houder : Bosweg 77 
Postcode en plaats : 7313 CA Apeldoorn 
KvK nummer : 54417716 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Mokkink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Apeldoorn 

Adres : Postbus 9033 
Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 

 

Planning 
Datum inspectie : 26-11-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2019 

 
 
 
 
 
 


