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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. 

 

Op 1 november 2022 is er in opdracht van de gemeente Nunspeet een nader onderzoek uitgevoerd 

bij kinderdagverblijf United Kids van de gelijknamige organisatie.  

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 25 augustus 2022 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 geconstateerde 

overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 

alle andere wettelijke voorschriften. 

 

Beschouwing 

United Kids is een organisatie en biedt buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf aan op 

hetzelfde adres. 

United Kids is vanaf september 2021 gestart met de opvang van kinderen voor zowel BSO als KDV. 

 

 Inspectiegeschiedenis:  

• Er heeft 2x een onderzoek op de locatie plaatsgevonden waar de exploitatie zal plaatsvinden.  

• Onderzoek voor registratie 04-08-2021.  Er zijn tekortkomingen op de domeinen buitenruimte, 

veiligheid en gezondheid en ouderrecht. 

• Onderzoek na registratie 16-11-2021; Er zijn tekortkomingen op de domeinen buitenruimte, 

veiligheid en gezondheid en ouderrecht.   

• nader onderzoek 24-05-2022; De houder voldoet niet aan de wettelijke eis betreft de inzet van 

beroepskrachten met een geldig EHBO-diploma.   

• jaarlijks onderzoek 25-08-2022; tekortkoming geconstateerd op het item pedagogisch beleid   

 

Er heeft een nader-onderzoek plaats gevonden op 1 november 2022. 

Tijdens deze inspectie heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder, en tevens zijn de 

documenten toegestuurd naar de toezichthouder om te beoordelen.  

 

Huidige bevindingen inspectieonderzoek van 1 november 2022: 

De houder voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen. 

 

Verdere toelichting is te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleid opgestuurd naar de toezichthouder ter beoordeling n.a.v. 

het nader onderzoek. 

De drie-uurs regeling voldoet nu conform de wet- en regelgeving. 

Het ophalen van de bso-kinderen wordt niet meer door beroepskrachten van het kinderdagverblijf 

gedaan maar door de eigen bso-beroepskrachten. 

 

In het beleidsplan wordt weergegeven hoe aan de inzet van stagiaires wordt voldaan. 

De houder geeft ook een aan dat er een apart stageplan is, en verwijst hierna in het pedagogisch 

beleidsplan 

"Er wordt tevens een uitgebreide toelichting gegeven in het stageplan van United Kids. Hiermee 

bereid de stagiaire zich voor op de stageperiode binnen de organisatie" 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een certificaat/ kopie pasje opgestuurd en in laten zien aan de toezichthouder. 

Hierop is te zien dat het certificaat geldig is en voldoet tot 19-10-2024 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreft de EHBO-certificaat. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• EHBO certifica(a)t(en) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : United Kids Holding B.V. 

Website : http://www.unitedkids.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000048332895 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : United Kids Holding B.V. 

Adres houder : Laan 21 

Postcode en plaats : 8071 JG Nunspeet 

KvK nummer : 82077991 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
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Planning 

Datum inspectie : 01-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2022 

 

 

 

 

 

 


