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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 Nederhorst den Berg vond plaats op 9 juni 2015. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
De buitenschoolse opvang maakt onderdeel uit van Kidswereld met verschillende vestigingen in 
Weesp, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Baambrugge. 

De buitenschoolse opvang bestaat uit maximaal 30 kinderen, die verdeeld zijn over 2 
basisgroepen. 

Op de eerste verdieping is er een basisgroep van maximaal 20 kinderen waar kinderen vanaf 4 
jaar verblijven. Beneden, bij het kinderdagverblijf, is de tweede basisgroep van maximaal 10 
kinderen. De opvang beneden is gericht op Sport voor kinderen vanaf 6 jaar. 
  
Buiten wordt er gespeeld op de sportvelden of in de tuin van het kinderdagverblijf. Dit onder de 
voorwaarde dat daar geen kinderen van het kinderdagverblijf zijn. Op het balkon kan alleen onder 

continue begeleiding, gespeeld worden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren zijn er op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie vond onaangekondigd plaats op 8 juni 2015. 

  
Niet alle gevraagde documenten waren in te zien tijdens de inspectie. Deze zijn opgevraagd bij de 
locatieverantwoordelijke en achteraf alsnog ingezien en beoordeeld. 
  
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 
 
Op basis van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie van de pedagogische praktijk 
is het item, zorg dragen voor de uitvoering van het pedagogisch beleid, positief beoordeeld. 
  
Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit 

van de beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Tijdens de observatie is 
opgemerkt dat de beroepskrachten de kinderen kennen. Er is een vaste invaller aanwezig. Deze is 
bekend met de kinderen en kent de regels van de locatie. Er is heerst een aangename sfeer in de 
groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Bij het 
buitenspelen spelen de kinderen zelfstandig, maar komen naar de beroepskracht toe als zij 

ondersteuning nodig hebben. De beroepskrachten doen niet actief mee met het spel, maar zijn wel 

aanwezig als aanspreekpunt. 
De mogelijkheid van informatieoverdracht wordt benut. Wanneer ouders hun kinderen komen 
halen, stappen de beroepskrachten daar actief op af en vertellen de bijzonderheden van de dag. 
  
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is met name gekeken naar de vaardigheden 
van de beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van spel, de aanwezigheid van bekende 
leeftijdsgenoten en de manier waarop de ruimte is ingericht en materialen activiteiten worden 

aangeboden.  
 
Het volgende is waargenomen: 
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor enkele kinderen. 
Er is aandacht voor verschillende spelvormen van de kinderen. Voor de oudste kinderen is er een 
sport activiteit. De jongste kinderen kunnen buiten spelen. Er is een stukje om te voetballen, een 

pad waarop de kinderen mogen fietsen. Daarnaast zijn er een trampoline, zandbak, speelhuis en 
een half ingegraven roeiboot waar de kinderen op en in kunnen spelen. De inrichting binnen is 
afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 
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Bij het onderdeel sociale competentie is met name gekeken naar de aanpak van de 
beroepskrachten en het functioneren van de groep. 
 
 Het volgende is waargenomen: 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen laten samenspelen. 
Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij hen op elkaars mogelijkheden. De groep als 
geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen. Er is sprake van een situatie samen spelen, 
samen leren. 
Aan de sportactiviteit doen acht kinderen mee. Zij zijn aan het voetballen. De beroepskracht doet 
ook mee. Hij motiveert alle kinderen om mee te doen, daarnaast zorgt hij ervoor dat alle kinderen 
de bal krijgen door de kinderen te coachen. De kinderen laten zich enthousiast maken door de 

beroepskracht. Ze hebben zichtbaar plezier tijdens het spel. De beroepskracht stimuleert het 
samenwerken met elkaar door de kinderen inzichten te geven. 'X als jij nu naar voren rent, dan 
kan Y je de bal toe spelen.' Dan rent X naar voren en Y speelt de bal aan.  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (Beroepskrachten werkzaam op 9 juni 2015) 

  Observaties (Onaangekondigd op 9 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 
 

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal aanwezige kinderen 

 Vuurtoren  4-7 jaar  20 

 Sport  7+ jaar  10 

  
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; 

  

Naam 
groep 

Leeftijd 
kinderen 

Aantal 
aanwezige 
kinderen 

Aantal 
beroepskrachten 
nodig 

Aantal 
beroepskrachten 
aanwezig 

Opmerkingen 

Vuurtoren  4-7 jaar  20  2  2   

Sport  7+ jaar  8  1  1   

  
Conclusie uit de waargenomen praktijk is dat er aan de minimale eisen betreffende de 
beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (Beroepskrachten werkzaam op 9 juni 2015) 
  Observaties (Onaangekondigd op 9 juni 2015) 
  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. 
  

Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De houder heeft in april 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 uitgevoerd in 
alle voor kinderen toegankelijke ruimtes. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
  
De volgende veiligheidsrisico's zijn beschreven; 
  

 Verbranding 
 Vergiftiging 
 Verdrinking 
 Valongevallen 
 Verwondingen 
 Beknelling 

 Botsen en stoten 
 Steken en snijden 
  
De volgende gezondheidsrisico’s zijn beschreven; 
  
 Ziektekiemen 
 Binnenmilieu 

 Buitenmilieu 
 Medisch handelen 
  
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid door in team en groepsoverleg deze 
te bespreken. 
  

Op grond van het gesprek met de beroepskracht en de observatie op de groep, is geconcludeerd 

dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een 
juiste wijze in praktijk brengen. 
  
Een punt van aandacht is de CO² waarde. Deze wordt door een klimaatsysteem bijgehouden. De 
meters hiervoor hangen in de groepsruimtes. Op de sport bso groep wordt er 1328 ppm gemeten. 

Boven de 800 ppm ontstaat een situatie waar je maatregelen bij moet nemen. Ook de kleine 
ruimtes in het gebouw dienen gemeten te worden om te waarborgen dat de ruimtes 
binnen voldoende geventileerd zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (C. Nengerman) 
  Interview anderen (Beroepskrachten werkzaam op 9 juni 2015) 

  Observaties (Onaangekondigd op 9 juni 2015) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (april 2015) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (april 2015) 

  Ongevallenregistratie 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 

‘accommodatie en inrichting’. 
  
Binnen dit domein is de binnenruimte beoordeeld. 
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters dat beschikbaar is per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  

Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Binnenruimte 
 

Naam groep Aantal kinderen Aantal m² nodig Aantal m² beschikbaar 

Vuurtoren 20 70 70,8 

Sport 10 35 45,5 

  

Er zijn twee groepen, die allemaal een eigen groepsruimte hebben die over voldoende vierkante 
meters beschikt voor het aantal op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Onaangekondigd op 9 juni 2015) 
  Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘ouderrecht’. Binnen dit domein is 

beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en informeert inzake het beleid.  
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
Er is een oudercommissie ingesteld van vijf leden. Afgelopen jaar heeft de houder de 
oudercommissie advies gevraagd over tarieven 2015, klanttevredenheisonderzoek, hygiëne, 
veiligheid, Quebble (communicatieplatform), informatieboekje en huishoudelijke regels. 

  
De toezichthouder constateert dat de het reglement en de werkwijze van de oudercommissie 

voldoen aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
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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) 
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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) 

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) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 

gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kidswereld Nederhorst den Berg 

Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kidswereld Nederhorst den Berg 
Adres houder : Kanaaldijk 1 
Postcode en plaats : 1383ND WEESP 

Website : www.kinderopvangkidswereld.nl 
KvK nummer : 32108292 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 
Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG BUSSUM 

Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nine de Jongh 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wijdemeren 
Adres : Postbus 190 

Postcode en plaats : 1230AD LOOSDRECHT 
 
Planning 

Datum inspectie : 08-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 25-06-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-07-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-07-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 16-07-2015 
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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. 

 
 

 

 


