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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. 

Dit nader onderzoek heeft betrekking op een niet voldaan item bij het jaaronderzoek van 14 

december 2021. Houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente gehad d.d. 22 april 2022 

met kenmerk: GGD/KO/0328/22/CV/svo   

 

Er is een documentenonderzoek uitgevoerd. 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende voorwaarde: 

Informatie 

 De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport 

door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk 

vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het 

inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. art 1.54 lid 2 

en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang. 

   

 

Beschouwing 

Conclusie  

Er is op 6 mei 2022 een nader onderzoek uitgevoerd. Uit het documenten onderzoek blijkt dat de 

tekortkoming is hersteld. Zie voor meer informatie de toelichtingen in dit rapport. 

 

Korte beschrijving van de buitenschoolse opvang (BSO) 

Buitenschoolse opvang (BSO) de Heiweg is gevestigd in een vleugel van een oud schoolgebouw 

aan de Citroenvlinderstaat. BSO de Heiweg is onderdeel van BSO de Heiweg. De houder van BSO 

de Heiweg exploiteert een tweede BSO aan de Dominicanenstraat. 

De BSO aan de Citroenvlinderstaat heeft drie basisgroepen. 

 

Het kindercentrum is met 49 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 

(LRK).  

 

Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2019 is geconcludeerd dat er aan de eisen is voldaan. 

In december 2020 wordt er, na een herstelaanbod, aan de onderzochte voorwaarden voldaan. 

 

In juni 2021 voldoet de houder niet aan drie onderzochte kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

Het betreft de volgende domeinen: 

 Personeel en groepen (tijdige registratie en koppeling in personenregister kinderopvang) 

 Personeel en groepen (inzet pedagogisch beleidsmedewerkers/coach) 

 Ouderrecht (het zo spoedig mogelijk publiceren van het inspectierapport op de website) 

 

Tijdens het nader onderzoek op 16 november 2021 voldoet de houder aan de drie onderzochte 

kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.  
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Een incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden op 24 januari 2022. Op grond van eerdere 

inspectiebevindingen is het jaaronderzoek opgesplitst in twee deelonderzoeken (aangeduid als 

incidenteel onderzoek respectievelijk jaaronderzoek). De houder heeft aan alle onderzochte 

kwaliteitseisen voldaan, met uitzondering van een voorwaarde in het domein Ouderrecht. Er is niet 

voldaan aan de eis om het meeste recente inspectierapport zo spoedig mogelijk op de website te 

publiceren.   

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

Informatie 

Bevindingen onderzoek d.d. 24 januari 2022. 

Het nader onderzoeksrapport dat naar aanleiding van het in november 2021 uitgevoerde onderzoek 

is opgesteld, is niet ter inzage op de website van de houder. 

 

Het betreft een overtreding die ook tijdens voorgaande inspecties geconstateerd is. Om die reden 

is het niet mogelijk wederom een herstelaanbod te doen. 

 

Conclusie 

Er is niet voldaan aan de eis om het inspectierapport zo spoedig mogelijk op de website te 

publiceren.   

 

Bevindingen huidige onderzoek 

Tijdens het huidige onderzoek staan de inspectie rapporten van 2021 en 2022 op de website: 

 Jaarlijks onderzoek (26 juni 2021) 

 Nader onderzoek (16-11-2021) 

 Incidenteel onderzoek (24-01-2022) 

 

Conclusie 

De houder heeft de inspectierapporten van 2021 en het laatste Incidenteel onderzoeksrapport van 

2022 op de website geplaatst. De houder voldoet hiermee aan de eis om het inspectierapport zo 

spoedig mogelijk op de website te publiceren.   
 

Gebruikte bronnen 

 Website (bezocht op 6 mei 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Heiweg 

Website : http://www.bsodeheiweg.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021106959 

Aantal kindplaatsen : 49 

 

Gegevens houder 

Naam houder : BSO de Heiweg 

Adres houder : Heiweg 54 

Postcode en plaats : 6533 PE Nijmegen 

KvK nummer : 63514427 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  W. Peters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nijmegen 

Adres : Postbus 9105 

Postcode en plaats : 6500 HG NIJMEGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 13-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-05-2022 
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