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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 verzoek van de gemeente Rijswijk heeft toezichthouder op 9 september 2019 een nader 
onderzoek uitgevoerd. 
Het betreft een bureau-onderzoek op basis van documenten. 
In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie niet 
werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
Het betreft de volgende voorwaarde: 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Beschouwing 
Kinderdagverblijf Up, Esdoornstraat, is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) en 
biedt opvang aan maximaal 53 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, die in vier stamgroepen worden 
opgevangen. 
  
De houder heeft op hetzelfde adres ook een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Op het onderzochte item zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Inleiding 
Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 
geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
reageren bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. 
Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd 
waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 
wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis en het bieden van noodzakelijke hulp.  
  
Beoordeling door toezichthouder  
De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat is opgesteld door de 
belangenorganisatie voor ouders (BOink) in samenwerking met vertegenwoordigers uit de 
kinderopvang, de beide brancheorganisaties en Sociaal Werk Nederland. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze vernieuwde meldcode tijdens een 
teamvergadering. Ze zijn voldoende op de hoogte van de inhoud van deze meldcode 
kindermishandeling en kunnen daar, zo nodig, naar handelen. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
  
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Notulen teamoverleg (8 juli 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Up Kinderopvang 
Website : http://www.upkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 53 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 593 
Postcode en plaats : 2280AN RIJSWIJK ZH 
Website : https://www.kinderopvang-plein.nl/ 
KvK nummer : 41156673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  A.M.  Stassen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rijswijk 
Adres : Postbus 5305 
Postcode en plaats : 2280HH RIJSWIJK ZH 
 

Planning 
Datum inspectie : 09-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2019 
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