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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van zogeheten risico 
gestuurd toezicht (RGT). De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse 
praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing
Algemeen;
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 
zitten.

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.

Huidige inspectie; 
Op 10 juni heeft er een onaangekondigd bezoek plaatsgevonden bij BSO Kidswereld. Tijdens de 
observatie waren beide basisgroepen open.
Door het risico gestuurd toezicht is alleen de praktijk beoordeeld en zijn er geen documenten 
opgevraagd ter beoordeling.
De locatie voldoet aan alle getoetste items. 

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.



5 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 10-06-2014
Kidswereld Nederhorst den Berg te NEDERHORST DEN BERG

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
 Emotionele veiligheid
 Persoonlijke competentie
 Sociale competentie
 Overdracht van normen en waarden

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en 
tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt 
eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk.

Pedagogische praktijk

Emotionele veiligheid:
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep;
Er is een dagschema waarin de dagelijkse routines en activiteiten plaatsvinden in een herkenbare 
en zelfde vertrouwde volgorde die de kinderen herkennen en houvast biedt. 
Het welbevinden van de kinderen is goed.

Tijdens het vrij spelen komen alle kinderen tot spel. Zo is een groepje meisjes bezig met loom-
elastiekjes en een groepje jongens was een kapla toren aan het bouwen.

De kinderen worden uitgenodigd tot participatie;
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Kinderen kunnen bij sommige activiteiten aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen 
gelegenheid om ook kenbaar te maken waar zij zelf zin in hebben.

Bij de sportgroep wordt er gezamenlijk aan tafel besproken welk spel gespeeld gaat worden. 
Uiteindelijk is het 'de meeste stemmen gelden'. Het proces van beslissen wordt ondersteund door 
de beroepskracht, maar uiteindelijk bepalen de kinderen.

Persoonlijke competentie:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen;
Beroepskrachten sluiten op passende wijze 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.

De sportBSO groep geeft kinderen veel uitdaging tijdens de spelmomenten buiten.

Kinderen krijgen de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting; 
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. De meeste tentoongestelde werkjes in 
de ruimte zijn door de kinderen zelf gemaakt en hebben een verband met huidige activiteiten of 
thema’s.

De BSO-ruimte boven is afwisselend ingericht en de kinderen zijn druk met het thema WK.
De sportBSO ruimte beneden is summier ingericht maar daar ligt de nadruk op veel buiten spelen.
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Overdracht van normen en waarden:
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig, zijn duidelijk en worden aan de kinderen 
uitgelegd;
Beroepskrachten kennen de afspraken, regels en omgangsvormen. Zij passen deze in de meeste 
situaties consequent toe. Afspraken, regels en omgangsvormen worden besproken en toegelicht.

Regels worden steeds herhaald en besproken met de kinderen, "wachten op elkaar". "handen 
wassen voor het eten".

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten werkzaam op 10 juni 2014)
 Observaties (onaangekondigd op 10 juni 2014)
 Pedagogisch werkplan
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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 basisgroepen zijn getoetst door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.

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.

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

Boven 4-12 jaar 12 2 2

Sport 6-12 jaar 10 1 1

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

Opvang in groepen

Ieder kind hoort bij 1 stamgroep. Dat is de BSOgroep boven of de sport BSO groep beneden.

Kinderen mogen bij activiteiten meedoen aan een activiteit bij een andere basisgroep. Dus als er 
kinderen mee willen doen met een sport activiteit dan kan dat.

Conclusie uit de waargenomen praktijk is dat er aan de minimale eisen betreffende de opvang in 
groepen is voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten werkzaam op 10 juni 2014)
 Observaties (onaangekondigd op 10 juni 2014)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

In dit domein is de risico inventarisatie gezondheid meegenomen in de beoordeling, met name de 
voorwaarden met betrekking tot het binnenmilieu omdat deze tijdens de inspectie als niet prettig 
werd aangevoeld.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Tijdens de observatie is gebleken dat wanneer het ventilatiesysteem op de groep niet aan staat, 
het binnenklimaat van de groep onvoldoende is.

De groepsruimte van de BSO was 26 graden en de Co2 waarde was 1500ppm. Dit waren de 
waardes terwijl de kinderen pas net in de groep aanwezig waren.

Bij de andere groepen (KDV) waar het systeem wel aan stond waren de waardes lager ondanks dat 
daar wel kinderen en beroepskrachten al de hele dag aanwezig zijn.

Dit risico is wel geïnventariseerd en zal dan ook beoordeeld worden als een incident. Te nemen 
maatregelen dienen te worden uitgevoerd. Bij de komende inspectie zal hier wederom aandacht 
aan worden besteed. 

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met E. Blom manager vestiging kidswereld 
Aetsveld.)

 Interview anderen (beroepskrachten werkzaam op 10 juni 2014)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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)
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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 : P Reedijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : WIJDEMEREN
Adres : Postbus 190
Postcode en plaats : 1230AD LOOSDRECHT

Planning
Datum inspectie : 10-06-2014
Opstellen concept inspectierapport : 30-06-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 22-07-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 22-07-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 22-07-2014

Openbaar maken inspectierapport : 29-07-2014
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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.


