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Inleiding 

 

Waarom toezicht? 

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen 

kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, 

accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en 

pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en 

taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren 

van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde 

kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. 

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

Het kindercentrum, de peuterspeelzaal of de gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van 

kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige 

zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor 

het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD 

inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig 

adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. 

 

Waarop is het toezicht gebaseerd? 

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze 

regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals 

vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een 

inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder 

toezicht gehouden wordt bij de kindercentra waar dat kan, en meer waar dat nodig is. Ieder 

gastouderbureau wordt jaarlijks geïnspecteerd; jaarlijks vindt bij een selectie van de gastouders 

toezicht plaats. 

 

Wat is het doel van het inspectierapport? 

De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport 

is: 

 

1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het 

kan gaan om de eisen die gesteld worden aan kindercentra, het gastouderbureau en de 

peuterspeelzaal om in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen te 

worden dan wel om eisen die aan kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen gesteld 

worden die al in exploitatie zijn. 
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2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum, het gastouderbureau en de 

peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele 

vervolgstappen. 

3. De ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum, het gastouderbureau en de 

peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten 

zorgsector voldoet.  

 

Leeswijzer 

Dit inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de 

toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. In het “Overzicht bevindingen” 

staan de bevindingen van de toezichthouder heel kort per inspectiedomein samengevat en in “Het 

inspectieonderzoek” staan ze per inspectie-item uitgewerkt. Een toezichthouder oordeelt of er aan 

de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat hij niet tot een 

oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente van de benodigde informatie te voorzien 

om te kunnen bepalen of en in welke mate gehandhaafd dient te worden geeft de toezichthouder, 

indien op een domein niet aan alle voorwaarden is voldaan, een beschrijving van de context van de 

voorwaarde(n) waaraan niet voldaan is. 

 

Ook bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en het advies van de 

toezichthouder aan de gemeente met betrekking tot de handhaving. Daarnaast bevat het 

inspectierapport een aantal basisgegevens van het kindercentrum, het gastouderbureau of de 

peuterspeelzaal, de gemeente en de toezichthouder en, indien van toepassing, de zienswijze van 

de houder van het kindercentrum, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal. 
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Algemene gegevens kindercentrum 

NAW-gegevens kindercentrum 

Naam kindercentrum (locatie) : Kidswereld Baambrugge 

Adres  : IJsbaan 6 

Postcode en plaats : 1396LD BAAMBRUGGE 

Telefoon : 0294-252400 

Naam contactpersoon : Mevr. Chantal Nengerman 

E-mail : cantal@kinderopvangkidswereld.nl 

Website :  

Kwaliteitssysteem :  Nee  Ja, namelijk:  

Lid brancheorganisatie :  Nee  Ja, namelijk:  

Opvanggegevens 

Type opvang : Dagverblijf 

Aantal groepen : 1 

Aantal beroepskrachten : 2 

Aantal kindplaatsen : 12 

Openingsdagen/ tijden : 7.30 - 18.30 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie :  Nee  Ja 

NAW-gegevens houder  

Naam houder : Kinderopvang Kidswereld Baambrugge 

Adres : Kanaaldijk 1 

Postcode en plaats : 1383ND WEESP 

Telefoon :  

Naam contactpersoon : Mevr. Willy Verweij 

E-mail :  

Website :  

Registergegevens kindercentrum 

Datum aanvraag registeropname : 07-01-2013  n.v.t. 

Gegevens aanvraag conform de praktijk :  Nee  Ja  n.v.t. 

Datum opname landelijk register :   n.v.t. 

Gegevens register conform de praktijk :  Nee  Ja  n.v.t. 
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Algemene gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Midden-Nederland 

Adres  : Postbus 51 

Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 

Telefoon : 030-6086086 

E-mail : kindercentra@ggdmn.nl 

Website : http://www.ggdmn.nl 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : DE RONDE VENEN 

Adres  : Postbus 250 

Postcode en plaats : 3640AG MIJDRECHT 

Telefoon :  

E-mail : info@derondevenen.nl 

Website :  

Naam contactpersoon : Mevr. M. de Zoeten 

Telefoonnummer contactpersoon : 0297-551543 

E-mail contactpersoon : m.dezoeten@derondevenen.nl 

Inspectiegegevens 

Type inspectie : Onderzoek voor registratie (Aangekondigd) 

 

Planning 

Datum vorig inspectiebezoek :  

Datum inspectiebezoek  : 29-01-2013 

Opstellen concept inspectierapport   : 11-02-2013 

Zienswijze houder : 03-03-2013 

Opstellen definitief inspectierapport  : 04-03-2013 

Verzenden inspectierapport naar houder en 
oudercommissie 

: 11-03-2013 

Verzenden inspectierapport naar gemeente  : 11-03-2013 

Openbaar maken inspectierapport : 12-03-2013 

Overzicht gebruikte bronnen 
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Vragenlijst locatieverantwoordelijke : Niet van toepassing 

 

Vragenlijst oudercommissie : Niet van toepassing 

 

Interview houder en/of 
locatieverantwoordelijke 

: Ja 

 

Interview anderen : Ja. 
 

  
 

De kwaliteitsmedewerker van de organisatie. 
 

  

Observaties : Niet van toepassing 

 
 

Andere bronnen : 
 

Informatiemateriaal voor ouders 
Website 
Risico-inventarisatie veiligheid 
Actieplan veiligheid 
Actieplan gezondheid 
Veiligheidsverslag 
Pedagogisch beleidsplan 
Pedagogisch werkplan 
VVE-certificaten 
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Beschouwing toezichthouder  

  
Op dinsdag 29 januari 2013 heeft, op verzoek van gemeente De Ronde Venen, een onderzoek 
plaatsgevonden bij de locatie die de organisatie Kidswereld op adres IJsbaan 6, te Baambrugge wil 
gaan betrekken. 
Aanleiding voor dit onderzoek was de melding van mevrouw Verweij, directeur van Kidswereld om 
vanaf 1 maart 2013 voor een tijdelijke periode tot uiterlijk 1 september 2013 in exploitatie te gaan. 
 Conform artikel 62 van de Wet kinderopvang heeft de toezichthouder door middel van een 
onderzoek voor registratie onderzocht of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de kwaliteitseisen uit de Wet- en regelgeving. Het onderzoek was gericht op 
de inspectiedomeinen uit de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen en de AMvB Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Geadviseerd wordt om de locatie,  na aanvankelijke afwijzing, op te nemen in het Landelijk Register 
Kinderopvang. 
Aanvankelijk bestond onduidelijkheid over een aantal zaken: o.a. de plaats van de 
verschoontafel, het scheiden van voedsel- en sanitaire activiteiten, het gebruik van de toiletruimte 
door gebruikers van de skeelerbaan, de getoonde buitenspeelruimte, de plaatsing van de 
slaapruimte in een opslagruimte voor machines, de speeltoestellen die niet geschikt zijn voor de 
leeftijdscategorie 0 - 4 jaar etc. De gegeven uitleg bleek niet in overeenstemming met de geldende 
regelgeving. 
Een later telefoongesprek met de houder heeft wel wat opheldering gegeven maar veel zaken 
bleven nog onduidelijk. In overleg met de gemeente is een tweede bezoek afgesproken.  
Daarin is gebleken dat een aantal tekortkomingen is verbeterd. De risico-inventarisaties zijn 
conform de eisen aangevuld, een vernieuwd werkplan is aangeleverd en de gegevens over 
medewerkers zijn goeddeels getoond. De buitenruimte is voor een tijdelijk gebruik voldoende 
aangepast. In de nieuw gecreëerde slaapruimte zijn geen sporen meer te ruiken van de eerder 
opgeslagen machines/apparaten. Er is extra ventilatie aangebracht. De afspraken t.av. droog en ook 
nat reinigen en daarmee stofvrij houden van deze ruimte zijn in het actieplan en werkrooster 
meegenomen. 
Voor zover bekend is op de inspectiedag nog geen contact geweest met de afdeling bouw & toezicht 
en de brandweer van de gemeente. Deze afdelingen hebben nog geen goedkeuring gegeven aan de 
gewijzigde bestemming van het pand. 
  
  
 

 
 
 
 
 

Advies aan gemeente 

Advies: 
 Wel  niet opnemen in landelijk register 
 niet handhaven 
 handhaven conform handhavingsbeleid, hierbij rekening houdend met de verzwarende en 

verzachtende omstandigheden. 
 eventuele opmerkingen toezichthouder:  

 
  
De gerealiseerde aanpassingen geven voldoende vertrouwen in een serieuze exploitatie. 
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein 

 

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het starten van een kindercentrum dat 
bedrijfsmatig of anders dan om niet gedurende de opvang verzorging en opvoeding biedt aan 
kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 5 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 5 voorwaarden voldaan 

 

 

1. Ouders 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het instellen van een oudercommissie, het 
reglement, de samenstelling en werkwijze van de oudercommissie, het adviesrecht van de 
oudercommissie en de informatieverstrekking aan ouders. 

 
 

 

2. Personeel 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
Nederlandse taal. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 8 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 1 voorwaarden voldaan 
-is aan de volgende 3 voorwaarden niet voldaan:  
2.1 Verklaring omtrent het gedrag, voorwaarde 1: Personen werkzaam bij de onderneming 
waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het 
gedrag. 
2.1 Verklaring omtrent het gedrag, voorwaarde 2: De verklaring omtrent het gedrag is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
2.1 Verklaring omtrent het gedrag, voorwaarde 3: De verklaring omtrent het gedrag is bij 
overleggen niet ouder dan twee maanden. 
 

De overige 4 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 
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3. Veiligheid en gezondheid 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid 
van kinderen. De houder legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico’s de opvang 
van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden normen voor de inhoud en uitvoering van de 
risico-inventarisatie. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 23 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 8 voorwaarden voldaan 
 

De overige 15 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 

 

 

4. Accommodatie en inrichting 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de accommodatie en inrichting van de 
binnenruimte en de buitenspeelruimte. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 10 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 8 voorwaarden voldaan 
 

De overige 2 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 

 

 

5. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het 
aantal beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
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6. Pedagogisch beleid 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de 
emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke- en de sociale competentie 
van kinderen en de overdracht van normen en waarden. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 28 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 7 voorwaarden voldaan 
-is aan de volgende 2 voorwaarden niet voldaan:  
6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan, voorwaarde 3: Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan, voorwaarde 4: Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen. 
 

De overige 19 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 

 

 

7. Klachten 

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt eisen aan het kindercentrum. Het gaat hier om een 
klachtenregeling met waarborgen voor een onafhankelijke afhandeling en het vastleggen in een 
openbaar verslag. De Wet kinderopvang stelt eisen aan het treffen van een klachtenregeling voor 
oudercommissies. 

 
 

 

8. Voorschoolse educatie 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 
beroepskrachten en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt. 

 
Beoordeling toezichthouder 
Van de 7 voorwaarden van dit domein:  
-is aan 1 voorwaarden voldaan 
 

De overige 6 voorwaarden zijn geen onderdeel van deze inspectie. 
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Het inspectieonderzoek:  

Uitwerking beoordeling toezichthouder per inspectie-item 

 

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan 
om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

 2 Gedurende de opvang wordt verzorging en 
opvoeding geboden. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

 3 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd 
van 0 jaar tot de eerste dag van de maand 
waarop het voortgezet onderwijs voor die 
kinderen begint. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
 

 

0.2 Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving1 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 Er loopt geen handhaving in het kader van de 
Wet kinderopvang tegen de onderneming(en) 
van de houder. 
(art 1.49 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

 2 De houder treft maatregelen om recidive van 
eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
onderneming(en) te voorkomen. 
(art 1.49 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
 

 

                                                 
1 Conform art 3 lid 3 van de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kan de toezichthouder alle relevante feiten 

betrekken bij het onderzoek waaronder het niveau van naleving van wet- en regelgeving van de desbetreffende 

houder bij andere locaties. 
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2. Personeel 

 

2.1 Verklaring omtrent het gedrag 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 Personen werkzaam bij de onderneming 
waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring 
omtrent het gedrag.2 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

 2 De verklaring omtrent het gedrag is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het 
kindercentrum overgelegd.3 
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

 3 De verklaring omtrent het gedrag is bij 
overleggen niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 3, 4 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Voorwaarde 1 - 3: 
  
Van één van de twee beroepskrachten is een passende Verklaring  omtrent het gedrag overlegd. 
  
De sollicitatieprocedure voor de tweede beroepskracht is zeer recent afgerond. Een VOG is 
aangevraagd. Van deze  medewerker is,  voorlopig, een redelijk recente Verklaring Omtrent het 
Gedrag getoond. De nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag wordt, direct na 
ontvangst, nagestuurd.  
 

 

                                                 
2 Deze verplichting geldt voor de houder, bestuurders, werknemers met een arbeidsovereenkomst (waaronder 

kantoorpersoneel), beroepskrachten in opleiding, stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers (zoals in de Wet 

kinderopvang gedefinieerd). Het gaat hierbij om alle bestuurders, dus ook om leden van een stichtingsbestuur. 

Voor de bestuurder die deel uitmaakt van een rechtspersoon volstaat overlegging van de VOG voor 

rechtspersonen of van een VOG voor natuurlijke personen. Bij wisseling van bestuurders maar instandhouding 

van de rechtspersoon, dient de nieuwe bestuurder een VOG voor natuurlijke personen te overleggen. 

3 Conform artikel 1.50 lid 6 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen dienen 

uitzendkrachten en stagiair(e)s een verklaring omtrent het gedrag te overleggen de eerste keer dat zij de 

werkzaamheden op een kindercentrum aanvangen. De VOG mag op dat moment niet ouder zijn dan twee 

maanden. Voor uitzendkrachten is het uitzendbureau de instantie die de VOG verlangt. Voor stagiair(e)s kan dit 

zowel de onderwijsinstelling als de stageverlenende instantie zijn. 
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2.2 Passende beroepskwalificatie 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

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

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Voorwaarde 1:  
  
Van beide beroepskrachten is een passende beroepskwalificatie getoond. 
 

 

                                                 
4 Voor personen die vanaf een moment vóór mei 1991 in dienst zijn bij huidige werkgever geldt een 

overgangsbepaling. 
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3. Veiligheid en gezondheid 

 

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De houder heeft een risico-inventarisatie 
veiligheid van maximaal een jaar oud.5 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

   

 2 De houder heeft een risico-inventarisatie 
veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Voorwaarde 1: 
De risico-inventarisatie is recent opgesteld; 13 januari 2013. Bij nalezing zijn niet alle risico's 
conform de realiteit. 
  
Voorwaarde 2: 
De buitenruimte die beschreven is, is een openbare speelplek met speelmateriaal dat niet passend 
is  voor de leeftijdsgroep 0 - 4 jarigen. 
Na deze mededeling tijdens de inspectie is gekozen voor het realiseren van een andere 
mogelijkheid om buiten te spelen. 
In overleg en overreding is gekozen geen gebruik te maken van de aansluitende buitenspeelruimte. 
Gekozen is voor  het plaatsen van een omheining waarmee een tijdelijke,  passende  speelruimte 
voor de leeftijdscategorie van 0 - 4 jaar is gerealiseerd. 
  
 

 

                                                 
5 Conform art 5 lid 3 sub f van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dient de risico-

inventarisatie gereed te zijn voordat de aanvraag tot registratie wordt ingediend. 
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3.1.1 Beleid veiligheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De risico-inventarisatie beschrijft de 
veiligheidsrisico’s die de opvang van de 
kinderen met zich meebrengt op de thema’s: 
verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, 
botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 2 Er is een plan van aanpak waarin is 
aangegeven welke maatregelen op welk 
moment worden genomen in verband met de 
risico’s, alsmede de samenhang tussen de 
risico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
  
  
Voorwaarden 1 en 2: 
Niet alle risico's zijn opgenomen. De praktijk zal zeker nog aanvullingen opleveren. 
Gemist wordt bijvoorbeeld de veiligheid met betrekking tot de toegang tot het pand, het buiten 
spelen, het gebruik van de keukenruimte spelen, gebruik toiletruimtes etc. 
  
In overleg en overreding zijn verbeteringen gerealiseerd waarmee een voldoende waarborg is 
gegeven omtrent veiligheid: 
• Er zijn op alle deuren die kinderen kunnen openen vingerstrips geplaatst. 
• De radiatoren zijn voorzien van een ombouw 
• Er is een slaapruimte gecreëerd, 
• Er is een traphekje geplaatst om de keuken af te sluiten 
• Er is een passende buitenruimte gecreëerd   
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3.2 Risico-inventarisatie gezondheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De houder heeft een risico-inventarisatie 
gezondheid van maximaal een jaar oud.12 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

   

 2 De houder heeft een risico-inventarisatie 
gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Vorwaarde 1 en 2: 
De risico-inventarisatie besteedt aanvankelijk onvoldoende aandacht aan het binnenmilieu, met 
name in de slaapruimte die gecreëerd moet worden. Ook over de scheiding van voedsel- en 
hygiene activiteiten bestaan twijfels. 
  
In overleg en overreding zijn, in tweede instantie, wijzigingen gerealiseerd die, bij zorgvuldige 
opvolging,  de risico's voldoende omschrijven. 
 

 



 

18 van 25 

Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 29-01-2013 
Kidswereld Baambrugge te BAAMBRUGGE 

3.2.1 Beleid gezondheid 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 De risico-inventarisatie beschrijft de 
gezondheidsrisico’s die de opvang van de 
kinderen met zich meebrengt op de thema’s: 
ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en 
medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 2 Er is een plan van aanpak waarin is 
aangegeven welke maatregelen op welk 
moment worden genomen in verband met de 
risico’s, alsmede de samenhang tussen de 
risico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Aan de voorwaarden 1 en 2 is in eerste instantie niet voldaan:  
  
De slaapruimte wordt misschien voldoende afgeschot maar is onvoldoende geventileerd. De 
ruimte ruikt naar benzine en olie. Ramen zijn er niet, deuren kunnen niet open gezet worden 
omdat ze direct openen naar de openbare ruimte buiten.  De hoogte van de ruimte en het niet 
aanbrengen van een plafond op de afgeschotte ruimte biedt  onvoldoende zekerheid over een veilig 
en gezond binnenklimaat. Nu gemeld wordt dat het verwijderen van alle machines tot de 
mogelijkheden behoort is een nieuwe situatie ontstaan die opnieuw onderzocht dient te worden.  
  
Na overleg en overreding blijkt de gerealiseerde slaapruimte voldoende ruim. Er is extra ventilatie 
aangebracht omdat het luchten van de ruimte niet voldoende lukt bij gebrek aan ramen en 
te gebruiken buitendeuren. Deze ruimte beslaat de helft van een hoge ruime schuur/opslagruimte.  
De geplaatste  tussenwand reikt niet tot boven aan toe. Er is een open verbinding met het 
achterliggende opslaggedeelte. Machines, gereedschap e.d. zijn hier verwijderd, de olie/benzine 
lucht is verdwenen. Om het verplaatsen van stof in de ruimte tegen te gaan zal er regelmatig nat 
gereinigd dienen te worden. Houder heeft dit opgenomen in de actieplannen veiligheid en 
gezondheid. 
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4. Accommodatie en inrichting 

 

4.1 Binnenspeelruimte 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 Elke stamgroep beschikt over een 
afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 2 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten 
minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor 
spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
 Voorwaarde 2; 
  
De plattegrond van de locatie is ontvangen. De tekening is die van de huidige situatie waarbij de 
ruimte bedoeld is voor gebruik door de skeelers en schaatsers. 
De aanpassingen ten  behoeve van exploitatie in het kader van kinderopvang zijn niet 
aangegeven.  
  
In overleg en overreding  is aangetoond dat de ruimte 51.4 m2 beslaat; voldoende voor de 
opvang van 12 kinderen.  
 

 

4.2 Slaapruimte 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in 
ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

   

 2 De slaapruimte is afgestemd op het aantal op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Na overleg en overreding is een aparte  slaapruimte gerealiseerd die, op het moment van 
opening, voldoende m2 en bedden biedt om het aantal kinderen dat bij de start geplaatst wordt te 
laten slapen. Over de gezondheidsaspecten van deze ruimte valt te lezen bij voorwaarde 3.2.1. 
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4.3 Buitenspeelruimte 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten 
minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 2 De buitenspeelruimte is voor kinderen 
toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 3 De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het 
kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 4 De buitenspeelruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te 
vangen kinderen en het pedagogisch beleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
In eerste instantie:  
De buitenruimte (een openbare speelplek) die naast het pand ligt is niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 4 jaar. Hoe een alternatief kan worden gerealiseerd is onvoldoende duidelijk om daar 
een positieve beoordeling aan te kunnen geven. 
  
In overleg en overreding is een nieuwe buitenruimte gecreëerd die voldoende  m2 biedt. Er is gras, 
er zijn straatklinkers. Speeltoestellen zijn niet geplaatst en daarmee niet beoordeeld. Het 
speelmateriaal zal mee naar buiten genomen worden.  
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6. Pedagogisch beleid 

 

6.1 Pedagogisch beleidsplan6 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde 1 De houder heeft een pedagogisch beleidsplan 
waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen 
is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Het pedagogisch beleidsplan is een algemeen beleidsplan bedoeld voor alle locaties van de 
organisatie Kidswereld. 
 

 

                                                 
6 Conform art 5 lid 3 sub e van de het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dient het 

pedagogisch beleidsplan gereed te zijn voordat de aanvraag tot registratie wordt ingediend. 
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6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarden 1 In het pedagogisch beleidsplan staat in 
duidelijke en observeerbare termen het 
volgende beschreven: de wijze waarop de 
emotionele veiligheid van kinderen wordt 
gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen 
tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en 
sociale competentie, en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan 
kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 2 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen de 
werkwijze, de maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 3 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep 
verlaten. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 4 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden 
worden ondersteund door andere 
volwassenen.7 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 5 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts 
één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 6 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts 
één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-
kindratio. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

                                                 
7 Het betreft volwassenen zoals vrijwilligers, stagiair(e)s, groepshulpen of huishoudelijke hulpen. 
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 7 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen de wijze 
waarop kinderen kunnen wennen aan een 
nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

 8 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in 
duidelijke en observeerbare termen het beleid 
ten aanzien van het gebruik maken van 
kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Aan de voorwaarden 1,2,3,4,7 en 8 wordt onvoldoende voldaan, bijvoorbeeld:    
• In het pedagogisch werkplan van de locatie wordt de stamgroep genoemd die uit maximaal 12 
kinderen zal bestaan. De indeling per leeftijdscategorie wordt niet aangegeven.  
• De beschrijving van de werkwijze toont veel overeenkomsten met de werkwijze van een 
peuterspeelzaal. Activiteiten voor peuters worden beschreven. Hoe men aandacht besteedt aan  de 
jongste kinderen ten aanzien van omgang en verzorging wordt nauwelijks beschreven.  
Na overleg en overreding zijn verbeteringen in het pedagogisch werkplan van de locatie 
aangebracht. 
Niet duidelijk is geworden: 
• dat het gaat om 1 stamgroep 
• hoe ondersteuning aan de beroepskrachten wordt geboden 
• met wie wordt samengewerkt, de sociale kaart 
• hoe het Uk en Puk programma voor de jongste kinderen wordt vorm gegeven.  
Verwacht mag worden dat de aanvullingen gerealiseerd zijn bij het onderzoek na 3 maanden. 
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8. Voorschoolse educatie 

 

8.1 Omvang voorschoolse educatie8 

 Ja Nee Niet beoordeeld 

Voorwaarde 1 Voorschoolse educatie omvat per week ten 
minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of 
per week ten minste 10 uur aan activiteiten 
gericht op het stimuleren van de 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

   

Toelichting toezichthouder                                                                

 
Aan de voorwaarden voor een positieve beoordeling van het voorschoolse educatie programma 
wordt niet voldaan. 
Onduidelijk is of er deelnemende kinderen zullen zijn en/of de beroepskrachten voldoende 
gekwalificeerd zijn om dit programma uit te voeren. 
  
  
In overleg en overreding is vastgesteld dat een van beide beroepskrachten in  het bezit is van een 
bevoegdheid tot het gebruiken van het VVE programma Uk en Puk. 
 

 

                                                 
8 De items in dit domein gelden alleen voor kindercentra die door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse 

educatie aanbieden. 
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Zienswijze houder kindercentrum 

Zienswijze Kidswereld kdv Baambrugge: 
  
Kidswereld heeft meerdere locaties.Wij zijn gewend dat, voordat de opvang open gaat, er een 
"voor" inspectie zal plaatsvinden.Met dit idee gingen wij ook de inspectie van 29 januari 2013 
in.Wij waren ons ervan bewust dat er e.e.a. nog niet geheel op orde was maar wisten dat wij dit 
voor 1 maart op orde zouden krijgen met behulp van o.a. onze technische man en styliste. 
  
Wij waren dan ook blij dat er een herkeuring plaats kon vinden zodat wij konden aantonen wat de 
verbeteringen zijn geweest die wij hebben aangebracht in de periode tussen 29 januari 2013 en 28 
februari 2013. 
Hierbij valt te denken aan: 
  
• Er zijn op alle deuren die kinderen kunnen openen vingerstrips geplaatst. 
• Het pedagogisch werkplan baambrugge is aangepast en besproken met de pm-ers. 
• Het pedagogisch beleidsplan is een overkoepelend plan waar tevens naar gekeken is. 
• De radiatoren zijn voorzien van ombouw 
• De RI&E is nagelopen en aangepast 
• Er is een elektrische verschoningstafel aangeschaft en afspraken op papier gezet voor het 
verschonen 
• Er zijn afspraken gemaakt en op papier gezet omtrent het schoonmaken van de berging van 
de ijsclub 
• Er is een slaapruimte gecreëerd, voorzien van genoeg ventilatie 
• Er is een traphekje geplaatst om de keuken af te sluiten 
• Er is een buitenruimte gecreëerd 
• Er zijn standaard twee PM-ers aanwezig (met uitzondering van diensten) 
 Deze punten zijn ook opgenomen in het plan van aanpak, welke is toegestuurd naar de GGD. 
  
 

 
 
 

 


