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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.

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd onderzoek. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectie-
activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing

Inleiding
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

Algemene kenmerken
Buitenschoolse opvang ‘Kidswereld Nigtevecht’ is onderdeel van de koepel ‘Kinderopvang de 
boerderij’. Naast de locatie in Nigtevecht exploiteert de houder nog vijf centra voor buitenschoolse 
opvang en zes kinderdagverblijven in Weesp, Baambruggen en Nederhorst den Berg.

Buitenschoolse opvang ‘Kidswereld Nigtevecht’ is sinds 2009 geopend en staat in het landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd voor maximaal achttien kindplaatsen per 
dag. In de praktijk bestaat de locatie uit één groep.

De locatie is gevestigd op het basisschoolterrein van de openbare basisschool 'de Tweemaster' en 
vangt kinderen op van diverse scholen waaronder 'de Tweemaster' en de nabijgelegen christelijke 
basisschool 'de Flambouw'.

Inspectiegeschiedenis
Tijdens de jaarlijkse in januari 2013 voldeed de locatie aan de onderzochte kwaliteitseisen.

Tijdens de jaarlijkse in januari 2014 voldeed de locatie aan de onderzochte kwaliteitseisen, behalve 
ten aanzien van de eisen binnen het domein:

 'Accommodatie en inrichting'.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen 
onderzocht:

 ‘Pedagogisch klimaat’;
 ‘Personeel en groepen’;
 'Veiligheid en gezondheid';
 'Accommodatie en inrichting'.

De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn 
onderzocht.

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

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van de 
pedagogische praktijk.

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’.

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd:

 ‘emotionele veiligheid’;
 ‘persoonlijke competentie’;
 ‘sociale competentie’;
 ‘overdracht van normen en waarden’.
  
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de 
toezichthouder op let bij de observatie.
Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet.

Pedagogische praktijk

Inleiding
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden:
 eten en drinken;
 vrij spel.

Op het moment van de inspectie zijn vijftien kinderen aanwezig met twee beroepskrachten.
  
Emotionele veiligheid
Observatie-criterium uit het veldinstrument:
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. De beroepskrachten hebben gesprekjes met 
kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij 
sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en 
non-verbaal contact.

Observatie:
Tijdens het eet- en drinkmoment zitten de kinderen samen aan tafel. De beroepskrachten zitten 
verdeeld over de tafel bij de kinderen. De beroepskrachten maken een praatje met de kinderen en 
maken er een gezellig moment van.

Conclusie:
De beroepskrachten communiceren met de kinderen op een respectvolle wijze.

Observatie-criterium uit het veldinstrument:
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. Er is een programma met routines en 
activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat 
ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene situaties, uitloop van geplande activiteiten of 
voorkeur-activiteiten van kinderen.

Observatie:
De volgorde van de routines en activiteiten is over het algemeen steeds hetzelfde. De kinderen zijn 
er vertrouwd mee. Zo hebben de kinderen na schooltijd even de gelegenheid om vrij te spelen, 
daarna gaan ze aan tafel om wat te eten en te drinken en daarna kunnen de kinderen kiezen uit 
een spelactiviteit.

Conclusie:
De balans tussen Structuur en flexibiliteit van het programma is goed.
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Persoonlijke competentie
Observatie-criterium uit het veldinstrument:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 
eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen 
bij hun eigen interesse en energieniveau.

Observatie:
Na het eten en drinken kiezen de kinderen een spelactiviteit uit. De kinderen kiezen of ze binnen 
of buiten willen spelen.

Conclusie:
De kinderen krijgen in voldoende mate de gelegenheid zicht te ontspannen.

Observatie-criterium uit het veldinstrument:
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele 
en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve 
uitdaging. Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen 
wens en behoefte.

Interview beroepskrachten:
Kidswereld biedt naschoolse workshops aan op verschillende locaties. De activiteiten zijn voor alle 
kinderen van de twee centra voor buitenschoolse opvang van 'Kidswereld'. Vriendjes of 
vriendinnetjes die niet naar de buitenschoolse opvang gaan mogen zich ook inschrijven voor de 
workshops. In de maanden januari en februari 2015 wordt aangeboden:
 Dansen (4-7 jaar);
 knutselkantine (4-7 jaar);
 schaakles (7-12 jaar);
 kids kickboxing fun (7-12 jaar).

Observatie:
Rond vier uur wordt één van de kinderen opgehaald om deel te nemen aan de dansworkshop. De 
kinderen die niet naar de workshop gaan spelen buiten, of binnen in één van de verschillende 
activiteitenplekken met spelmateriaal binnen handbereik van de kinderen.

Conclusie:
Het spelprogramma voor de kinderen is passend bij de verschillende leeftijden en wensen van de 
kinderen.

Conclusie:
Uit de observaties door de toezichthouder is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische 
praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Interview beroepskrachten)
 Pedagogisch beleidsplan
 Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten 
gecontroleerd. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

Conclusie:
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd. Het 
aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

Conclusie:
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Buitenschoolse opvang ‘Kidswereld Nigtevecht’ bestaat uit één basisgroep van maximaal achttien 
kinderen met twee beroepskrachten.

Conclusie:
Ieder kind behoort bij een basisgroep.

Beroepskracht-kindratio

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.

Conclusie: 
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Interview beroepskrachten)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken 
met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen.

Conclusie: 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de onderzochte eisten uit de Wet kinderopvang.

Meldcode kindermishandeling

Uit de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat de meldcode tijdens de 
teamvergaderingen herhaaldelijk wordt besproken met de beroepskrachten.

Conclusie:
De houder bevordert de kennis ten aanzien van de meldcode volgens de kwaliteitseisen uit de Wet 
kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (Interview beroepskrachten)
 Observaties
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

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

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

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

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

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

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

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

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

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

Passende beroepskwalificatie

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

Opvang in groepen

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

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

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

Beroepskracht-kindratio

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

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

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

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

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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)

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)

Meldcode kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

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)
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Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte 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 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidswereld Nigtevecht
Aantal kindplaatsen : 18

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang De Boerderij
Adres houder : Kanaaldijk 1
Postcode en plaats : 1383ND WEESP
Website : www.kinderopvangkidswereld.nl
KvK nummer : 32058347

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD regio Utrecht
Adres : Postbus 51
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST
Telefoonnummer : 030-6086086
Onderzoek uitgevoerd door : J. Funcke

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Stichtse Vecht
Adres : Postbus 1212
Postcode en plaats : 3600BE MAARSSEN

Planning
Datum inspectie : 29-01-2015
Opstellen concept inspectierapport : 30-01-2015
Zienswijze houder : 02-02-2015
Vaststelling inspectierapport : 02-02-2015
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 05-02-2015

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 05-02-2015

Openbaar maken inspectierapport : 05-02-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Wij zijn verheugd te lezen dat de inspectie kinderopvang onze locatie in Nigtevecht goed 
beoordeeld heeft. Bij Kidswereld hechten we grote waarde aan een goede kwaliteit op onze 
kindercentra. Daar werken we met elkaar iedere dag aan en het is voor ons goed te lezen dat 
deze inspanningen ook bevestigd worden door de inspectie.

Jet Klabbers
Leidinggevende Kidswereld Nigtevecht


