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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risico gestuurd 
toezicht (RGT). De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. Het onaangekondigde jaarlijkse 
inspectiebezoek bij bso Kidswereld Aetsveld vond plaats op 15 juni 2015.

Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang Kidswereld Aetsveld maakt deel uit van Kinderopvang Kidswereld en is 
sinds 2012 gehuisvest in een nieuw gebouw. Hier maakt ook het kinderdagverblijf gebruik van met 
twee verticale groepen en een peutergroep. De jongste BSO kinderen maken van dezelfde ruimte 
gebruik als de peutergroep.

Inspectiegeschiedenis
In 2013 is een tekortkoming in de uitvoering van het veiligheidsbeleid geconstateerd.  
In 2014 zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

Huidige bevinding.
Op maandag 15 juni 2015 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden.
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan

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

Pedagogisch klimaat

Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘pedagogisch klimaat’.
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
 Emotionele veiligheid
 Persoonlijke competentie
 Sociale competentie
 Overdracht van normen en waarden

De competenties en de overdracht van waarden en normen zijn waargenomen en positief 
beoordeeld.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten bespreken hun ervaringen met de leidinggevende; de leidinggevende vertaalt 
het naar verbeteringen in het beleidsplan. De uitvoering van het pedagogisch beleid is positief 
beoordeeld. 

Emotionele veiligheid
Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit van 
de beroepskrachten, de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Tijdens de observatie is het 
volgende opgemerkt:
Er een aangename sfeer in de groep is. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Er is sprake van continuïteit in het rooster van de beroepskrachten per groep. 
Deze vertrouwde gezichten bieden emotionele veiligheid.

Bij buitenschoolse opvang Aetsveld Kidswereld werken er meestal vaste beroepskrachten op de 
groepen. Zij kennen de kinderen en hun specifieke kenmerken. Een deel van de kinderen is op 
schoolreisje geweest en worden door de beroepskracht en de rest van de groep opgehaald bij het 
schoolplein. Ze zijn blij elkaar weer te zien.

Sociale competentie
Bij het onderdeel sociale competentie is met name gekeken naar de aanpak van de 
beroepskrachten en het functioneren van de bso-groepen. Het volgende is waargenomen:
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.

De beroepskrachten begeleiden de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen 
actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen.
Tijdens het buitenspelen doen de kinderen een spelletje met grote dominostenen. De 
beroepskracht ondersteunt het samen spelen en vraagt de kinderen te leren delen, naar elkaar te 
luisteren, te wachten en te helpen.
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Overdracht waarden en normen
Bij dit item zijn met name het gedrag van de groepsleiding en de kinderen geobserveerd. Hieruit 
blijk het volgende:
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.

De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij activiteiten aan te geven waar hun voorkeur 
naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren.
Veel kinderen willen verstoppertje spelen. De beroepskracht luistert naar de inbreng van de 
kinderen en past het programma daarop aan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Chantal Nengerman, 
leidinggevende)

 Interview anderen (gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties (maandag 15 juni 2015)
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Personeel en groepen

Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘personeel en groepen’.

Binnen dit domein heeft er een steekproef plaatsgevonden van passende diploma’s en geldige 
verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten.

De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn getoetst door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd.

Verklaring omtrent het gedrag

Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een geldige beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

Ieder kind hoort bij een basisgroep van maximaal 20 kinderen. Wanneer kinderen in een andere 
basisgroep dan hun eigen basisgroep worden opgevangen, dan heeft de ouder hiervoor schriftelijk 
toestemming gegeven.

Beroepskracht-kindratio

Ten tijde van de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd;

Groep Aantal 
kinderen 

Aantal beroepskrachten 
nodig

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Opmerkingen

Ridderzaal 17 2 2

De andere groep was tijdens de inspectie niet aanwezig. Zij hadden een workshop op de locatie 
Boerderij Kidswereld in Weesp.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Chantal Nengerman, 
leidinggevende)

 Interview anderen (gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties (maandag 15 juni 2015)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Binnen 
dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. 

Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele situatie 
beschrijft. 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 heeft in juni 2015 de risico’s opnieuw ingeschat en maatregelen beschreven. De houder 
maakt hiervoor gebruik van de digitale risicomonitor.

De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie en zijn 
uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes.
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld.

Over enkele punten betreffende de veiligheid heeft de toezichthouder aanvullende vragen gesteld, 
bijvoorbeeld dat het schoolplein om buiten te spelen groot en onoverzichtelijk is en hoe daarmee 
om wordt gegaan.
De toezichthouder heeft enkele aandachtspunten omtrent de veiligheid met de leidinggevende 
besproken. De leidinggevende zal binnenkort met de beroepskrachten de extra maatregelen 
bespreken. Bijvoorbeeld het gebruik van de voordeur, het sluiten van de hekken bij het buiten 
spelen, het insmeren van de kinderen tegen zonnebrand.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Chantal Nengerman, 
leidinggevende)

 Interview anderen (gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties (maandag 15 juni 2015)
 Actieplan veiligheid
 Actieplan gezondheid
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidswereld Aetsveld
Aantal kindplaatsen : 40

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 : 15-06-2015
Opstellen concept inspectierapport : 13-07-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 27-07-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 27-07-2015

Openbaar maken inspectierapport : 03-08-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


