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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. 
 
Tijdens het onderzoek na registratie van 29-01-2019 heeft de toezichthouder een overtreding 
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

  
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 
herstel en niet alle andere inspectie-items. 

 

 
Beschouwing 
 
Dit rapport betreft een nader onderzoek. 

  
De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld: 
• Veiligheid en gezondheid; Meldcode huiselijk geweld en kindersmishandeling. 
  
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
  

Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de overtreding is hersteld. 
  
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

 
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 
buitenschoolse opvang in een veilige en gezonde omgeving. 

  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Onderzoek na registratie (29-01-2019) 
Tijdens het onderzoek na registratie heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd:  

"De beroepskracht is niet op de hoogte van de handelswijze en de rol van de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang indien er vermoedens zijn dat de houder zich mogelijk 
schuldig maakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind. 
  
Conclusie: Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden." 
 
 

Nader onderzoek (22-03-2019) 
De gemeente Epe heeft middels een aanwijzing aan de houder laten weten dat er aangetoond moet 
worden dat alle beroepskrachten op de hoogte worden gebracht van de handelswijze en de rol van 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang.  
De houder heeft dit opgepakt en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast. 
Ook is er een mail naar alle beroepskrachten uitgegaan waarin de handelswijze en de rol van de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang wordt uitgelegd. Hierbij wordt aangegeven dat dit onderdeel 

is aangepast in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  
De aangepaste meldcode en de mail naar beroepskrachten is naar de toezichthouder gestuurd.  
Door middel van bovenstaande documenten heeft de houder aangetoond dat de kennis en het 
gebruik van de handelswijze, als ook de kennis omtrent de rol van de 
vertrouwensinspecteur, bevorderd wordt.  

 

Conclusie:  
De overtreding is hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Mail naar alle beroepskrachten. 
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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, 
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 : De Buiten BSO 

Vestigingsnummer KvK : 000040623475 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 
Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 
KvK nummer : 70596662 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 :  S. Schrijver 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Epe 
Adres : Postbus 600 
Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
 

Planning 
Datum inspectie : 22-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


