
 

 

 
Team Toezicht Kinderopvang 
Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum 
Postbus 251, 1400 AG Bussum 
T (035) 692 62 22 
www.ggdgooi.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kidswereld Aetsveld (KDV) 
Klein Dijkland 64 
1383EM WEESP 

Registratienummer 103639196 
 



 

2 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-10-2015 
Kidswereld Aetsveld te WEESP 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inspectierapport 
Kidswereld Aetsveld (KDV) 
Klein Dijkland 64 
1383EM WEESP 

Registratienummer 103639196 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Gooi & Vechtstreek 
In opdracht van gemeente:  Weesp 

Datum inspectie:    06-10-2015 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 29-10-2015 

 



 

3 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-10-2015 
Kidswereld Aetsveld te WEESP 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 5 

Inspectie-items ................................................................................................................... 6 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 7 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 7 



 

4 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 06-10-2015 
Kidswereld Aetsveld te WEESP 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
In opdracht van gemeente Weesp heeft er bij kinderdagverblijf Kidswereld Weesp een nader 
onderzoek plaatsgevonden op 6 oktober 2015. 
In dit nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 

beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kinderdagverblijf Kidswereld Aetsveld maakt deel uit van Kinderopvang Kidswereld. De opvang is 
samen met buitenschoolse opvang Aetsveld gehuisvest in één pand. Deze locatie is gestart in april 

2012. 
Er zijn twee verticale stamgroepruimtes waar maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar geplaatst kunnen 

worden. Daarnaast is er een peutergroep (2-4) van maximaal 16 kinderen. Deze groep is met 
uitzondering van de schoolvakanties en de woensdagochtend geopend van 8.30 tot 12.00 uur en 
maakt gebruik van een ruimte waar 's middags de jongste BSO-kinderen zijn. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In april 2013 is een tekortkoming geconstateerd in het veiligheidsbeleid en de informatie aan 

ouders. Deze tekortkomingen zijn bij het nader onderzoek in november 2013 hersteld. 
In mei 2014 vond een regulier onderzoek plaats met enkele tekortkomingen in het pedagogisch 
beleid, de beroepskracht-kind-ratio en de risico-inventarisatie veiligheid. In oktober 2014 zijn de 
tekortkomingen hersteld. 
Op 12 mei 2015 is een tekortkoming geconstateerd in het gezondheidsbeleid. 
  
Huidige bevindingen 

Op dinsdag 6 oktober 2015 vond een onaangekondigd inspectiebezoek plaats. 
De leidinggevende Chantal Nengerman was aanwezig en kon de gevraagde documenten laten zien. 
De tekortkoming in de uitvoering van het gezondheidsbeleid is hersteld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risico-
inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen nemen. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico inventarisaties gezondheid door deze met het team door te nemen tijdens 
teamvergaderingen.   
  

Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de steekproef van gemaakte afspraken is 
geconcludeerd dat de beroepskrachten het gezondheidsbeleid van de locatie kennen en over het 
algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. 
  
De houder en beroepskrachten hebben het gezondheidsbeleid aangepast en uitgebreid de 
verbeterpunten besproken in de teamvergadering. De maatregelen om gezondheidsrisico's te 
beperken worden zorgvuldig uitgevoerd. 

Tijdens de onaangekondigde inspectie waren de sanitaire ruimte en keuken opgeruimd en schoon. 
De kranen worden strikt gescheiden gebruikt voor keuken en sanitaire activiteiten. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met de leidinggevende Chantal 

Nengerman) 

  Interview anderen (gesproken met de aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties (dinsdag 6 oktober 2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kidswereld Aetsveld 

Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Boerderij 
Adres houder : Kanaaldijk 1 

Postcode en plaats : 1383ND WEESP 
Website : www.kinderopvangkidswereld.nl 
KvK nummer : 32058347 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 
Adres : Postbus 251 

Postcode en plaats : 1400AG BUSSUM 
Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  E Verbruggen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weesp 

Adres : Postbus 5099 
Postcode en plaats : 1380GB WEESP 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-10-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 21-10-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-10-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-10-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-10-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 05-11-2015 
 
 

 


