
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat (BSO) 
Dominicanenstraat 91 
6521KB Nijmegen 
Registratienummer 279588082 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Gelderland-Zuid 
In opdracht van gemeente:  Nijmegen 
Datum inspectie:    01-05-2019 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 14-05-2019 

 



 

2 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 01-05-2019 

BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat te Nijmegen 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 5 

Gegevens voorziening ................................................................................................... 6 

Gegevens toezicht ........................................................................................................ 6 



 

3 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 01-05-2019 

BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat te Nijmegen 

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. 
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane items bij het jaarlijks onderzoek van 20-
12-2018, betreffende de registratie en koppeling van medewerkers in het Personen Register 
Kinderopvang (PRK). Houder heeft hiervoor een aanwijzing van de gemeente Nijmegen gehad 
op 25-03-2019 met kenmerk GGD/KO/1298/19/CV/sb  met een hersteltermijn tot 25-04-2019. 
 
 

 
Beschouwing 
Korte beschrijving van het kindercentrum 
BSO de Heiweg Dominicanenstraat is de tweede locatie van BSO de Heiweg. Er is al een locatie 
gevestigd aan de Citroenvlinderstraat. De nieuwe locatie is gevestigd in een pand waar ook andere 
ondernemingen en studentenhuisvesting in zijn gevestigd. 
De BSO is in het linker-en middengedeelte en in het souterrain gevestigd. De buitenruimte wordt 
gedeeld met een kinderdagverblijf van een andere houder. 
 
Inspectiegeschiedenis 
07-01-2017 een onderzoek voor registratie met een positief advies voor opname in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) met 56 kindplaatsen. 
28-06-2017 een onderzoek na registratie waarbij er aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 
20-12-2018 een jaarlijks onderzoek waarbij er tekortkomingen zijn geconstateerd binnen het 
domein Personeel en Groepen. 
 
Conclusie onderzoek 
Naar aanleiding van het huidige nader onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de 
tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek van 2018 is geconstateerd dat de beoordeelde 
voorwaarden uit het domein Personeel en Groepen voldoen aan de eisen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat te Nijmegen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Alle beroepskrachten werkzaam op een kindercentrum moeten geregistreerd staan en gekoppeld in 
het PRK. Pas daarna mogen zijn hun werkzaamheden gaan beginnen op het kindercentrum. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 20-12-2018 was geconstateerd dat één van de 
beroepskrachten nog niet was geregistreerd in het PRK en ook niet gekoppeld aan BSO De Heiweg. 
Door omstandigheden was houder vergeten hier zorg voor te dragen. 
 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de registratie en koppeling in het PRK van de medewerkers die 
vanaf 20-12-2018 hun werkzaamheden zijn begonnen voor BSO De Heiweg opnieuw beoordeeld. 
Dat zijn de betreffende beroepskracht en een stagiaire die is begonnen op 08-01-2019. 
Uit de controle in het Personen Register Kinderopvang is naar voren gekomen dat deze 
medewerkers zijn geregistreerd en tijdig gekoppeld aan BSO De Heiweg. 
 
Conclusie 
De registratie en koppeling van de medewerkers van BSO De Heiweg in het Personen Register 
Kinderopvang voldoen aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personen Register Kinderopvang 
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BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat te Nijmegen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Heiweg, locatie Dominicanenstraat 
Website : http://www.bsodeheiweg.nl 
Aantal kindplaatsen : 56 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BSO de Heiweg 
Adres houder : Heiweg 54 
Postcode en plaats : 6533PE Nijmegen 
KvK nummer : 63514427 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. de Witt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijmegen 
Adres : Postbus 9105 
Postcode en plaats : 6500HG NIJMEGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-05-2019 
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