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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 kinderdagverblijf Kidswereld Nederhorst vond 
plaats op 13 december 2016. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Het kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van kinderopvang organisatie Kidswereld met 

verschillende vestigingen in Weesp, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Baambrugge. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit maximaal 36 kinderen verdeeld over 3 stamgroepen voor kinderen  

van 0-4 jaar. In hetzelfde pand is ook de buitenschoolse opvang van Kidswereld met maximaal 40 
kinderen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2014 en 2015 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek geen overtredingen geconstateerd. 
Bij een incidenteel onderzoek in mei 2016 zijn er wel overtredingen geconstateerd. De gemeente 

heeft nog geen besluit genomen om wel of niet te handhaven. 
  
Huidige inspectie 
Op 13 december 2016 is gesproken met locatieverantwoordelijke mevrouw C. Nengerman. 
Onaangekondigde observatie van de praktijk heeft aansluitend plaatsgevonden. Tevens is er met 
de beroepskrachten gesproken. 
  

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. 

Dit geldt ook voor de beoordeelde items betreffende de voorschoolse educatie. 
  
 
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 gezien dat de beroepshouding van de medewerkers van positieve invloed is 

op de emotionele veiligheid van kinderen. 
De sfeer in de groep is open en ontspannen en het welbevinden van de peuters is goed. Zij zijn 

ontspannen en bezig met spelen, genieten van de dingen die ze zelf kunnen en laten een aantal 
keren zien dat ze blij en trots zijn en plezier hebben. 
De kinderen reageren meestal enthousiast op de beroepskrachten. Zij zoeken steun bij de 
beroepskrachten als zij dat nodig hebben, maar zijn ook in staat om zelf tot spel te komen. De 
kinderen laten zien dat zij het naar hun zin hebben. 
  
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is met name gekeken naar de vaardigheden 

van de beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van spel en de manier waarop de ruimte is 
ingericht en materialen en activiteiten worden aangeboden. Tijdens de observatie is waargenomen 
dat de beroepshouding van de medewerkers een positieve invloed heeft op de persoonlijke 
competentie. 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. 

In de kring werken de beroepskrachten aan een VVE programma. Puk mag in de kring, er worden 
liedjes gezongen, kinderen worden welkom geheten en er wordt een boekje gelezen. Bijna alle 
kinderen zijn de hele kring geconcentreerd. 
De inrichting op de groep is rustig en met weinig prikkels, het is wel gezellig. Het thema is ook 
terug te zien. Het thema kerst is op de locatie aanwezig. Er hangen zelfgemaakte kerstbomen, de 
kinderen gaan kerstballen maken en er wordt een verhaaltje gelezen over kerst. 

  
Bij het onderdeel sociale competentie is met name gekeken naar de aanpak van de 
beroepskrachten en het functioneren van de groepen. Tijdens de observatie is geconstateerd dat 
de beroepskrachten zich voldoende bezig houden met het stimuleren van de sociale competentie. 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel te luisteren als te praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan 
de inhoud en voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek 

met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 

Kinderen hebben met elkaar fantasiespel, de beroepskrachten stimuleren dit. De kinderen gaan in 
de bus. "Wie gaat er allemaal mee?" De meeste kinderen willen mee. "Waar gaan we heen?" vraagt 
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de beroepskracht. Op vakantie naar het zwembad roept een kind. "Klinkt goed. Wat nemen jullie 

dan allemaal mee?" Er ontstaat een gesprek wat je allemaal moet meenemen. De kinderen zitten 
bijna allemaal in de bus. Een meisje zit niet in de bus. "Zien jullie X is al uitgestapt" zegt de 
beroepskracht. Zo worden alle kinderen betrokken bij het spel. 
  

Bij de beoordeling van de overdracht van normen en waarden is met name het gedrag van de 
groepsleiding en de kinderen geobserveerd. De beroepshouding van de medewerkers draagt bij 
aan de overdracht van normen en waarden. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 

Kinderdagverblijf Kidswereld Nederhorst den Berg maakt gebruik van het VVE programma Uk en 
Puk. Vijf dagdelen per week worden er gedurende minimaal 10 uur per week activiteiten 
aangeboden die gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen; taal, rekenen, 
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

  
Op deze dagdelen zijn er twee gediplomeerde beroepskrachten aanwezig, die tevens in het bezit 

zijn van een VVE-certificaat Uk en Puk. 
  
De specifieke kenmerken van de methode Uk en Puk zijn terug gezien in de observatie van de 
pedagogische praktijk. Het betreft onder andere de thematische aanpak, de kleine/grote kring, het 
werken met dagritmekaarten en het werken met themahoeken. 
  
De houder heeft een (jaarlijks) opleidingsplan opgesteld waarin tot uiting komt hoe de 

beroepskrachten worden bijgeschoold op het gebied van VVE en hoe vervolgens de borging plaats 
vindt. 
In dit jaar worden de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten met betrekking tot 
voorschoolse educatie onderhouden door het volgen van training en coaching. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Nengerman) 

 Interview (Beroepskrachten werkzaam op 13 december 2016) 
 Observaties (Onaangekondigd op 13 december 2016) 
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Personeel en groepen 

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

‘personeel en groepen’. 
  
Voor de beoordeling van de items 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 observatie, 

roosters en presentielijsten. 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 

Van alle medewerkers uit de steekproef is een verklaring omtrent het gedrag gezien die is 
afgegeven na 1 maart 2013. 
  
De verklaring omtrent het gedrag van nieuwe medewerkers zijn voor aanvang van de 
werkzaamheden overlegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
  
Stagiaires beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een geldige beroepskwalificatie zoals in de 
cao kinderopvang is opgenomen. 

 
 
Opvang in groepen 
 

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal aanwezige kinderen 

Goudvissen 0-4 jaar 12 

Zeepaardjes 0-4 jaar 12 

Zeesterren 0-4 jaar 12 

  
De opvang vindt plaats in stamgroepen van maximaal 16 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd; 

  

Naam 
groep 

Leeftijd 
kinderen 

Aantal 
aanwezige 
kinderen 

Aantal 
beroepskrachten 
nodig 

Aantal 
beroepskrachten 
aanwezig 

Opmerkingen 

Goudvissen 0-4 jaar 9 2 2   

Zeepaarden 0-4 jaar 8  2 2   

Zeesterren 0-4 jaar  10 2 2  Tevens 1 
stagiair 
aanwezig 

  
Voor de berekening van het aantal benodigde beroepskrachten is gebruik gemaakt van de 
rekentool op www.1ratio.nl. 
  
Conclusie is dat aan de minimale eisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio is voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Nengerman) 
 Observaties (Onaangekondigd op 13 december 2016) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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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 mei 2016 de risico’s opnieuw ingeschat en maatregelen beschreven. De houder 
maakt hiervoor gebruik van een eigen ontwikkelde methode. Vanaf 2017 gaat de organisatie 

overstappen naar de digitale risico-monitor van het FCB. 
  
De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie en zijn 
uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes zoals de groepsruimte. 
Zij beschrijven de wettelijk vereiste onderdelen waaronder; vallen, stoten, verbranden, 
binnenmilieu en medisch handelen. 
  

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. 
Hierin staat bijvoorbeeld dat er alleen medicatie wordt gegeven als er een medicijnverklaring is 
getekend door ouders, dat de slaapkamers elke 10 minuten worden gecheckt of de kinderen nog 
slapen en dat goede hoesthygiëne wordt aangeleerd. 
Deze afspraak is meegenomen in de steekproef, tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de 
gemaakte afspraken conform eigen beleid worden uitgevoerd. 

  
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico inventarisaties veiligheid en 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 veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie kennen 

en over het algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw C. Nengerman) 
 Interview (Beroepskrachten werkzaam op 13 december 2016) 
 Observaties (Onaangekondigd op 13 december 2016) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
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Overzicht getoetste 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) 

Voorschoolse educatie 

De 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 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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. 
(art 1.50 lid 3 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(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 5 lid 1 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 Nederhorst den Berg 

Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kidswereld Nederhorst den Berg 
Adres houder : Kanaaldijk 1 

Postcode en plaats : 1383ND Weesp 
Website : www.kinderopvangkidswereld.nl 
KvK nummer : 32108292 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

Gegevens toezicht 

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

Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. de Jongh 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wijdemeren 

Adres : Postbus 190 
Postcode en plaats : 1230AD LOOSDRECHT 

 
Planning 
Datum inspectie : 13-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-01-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


