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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 buitenschoolse opvang Kidswereld Weesp vond plaats op 19 december 2016. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Buitenschoolse opvang Kidswereld Weesp maakt samen met twee groepen van het 
kinderdagverblijf gebruik van het gebouw Hooiberg op de boerderij.  

Er zijn twee groepen namelijk Vlinder en Klaverweide. Er is een ruime omheinde buitenspeelruimte 
op het boerenerf. Onder begeleiding wordt er ook gespeeld in de stallen en de groentetuin. 

Oudere kinderen kunnen, met toestemming, zelfstandig op andere plekken rond de boerderij 
spelen. 
   
Inspectiegeschiedenis 
De jaarlijkse inspecties van 2013 en 2014 voldeden aan de getoetste items. Bij de reguliere 
inspectie in 2015 is geconstateerd dat in het pedagogisch beleid één voorwaarde mist. De overige 

getoetste items voldeden aan de Wet kinderopvang. Bij het nader onderzoek wat volgde in februari 
2016 is het ontbrekende item alsnog voldoende beoordeeld. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie heeft plaats gevonden op 19 december 2016. Er is gesproken met de nieuwe 
leidinggevende en de leidinggevende van de locatie Aetsveld. De relevante documenten konden 
ingezien worden. 

  
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. Tijdens de observatie is gezien dat de beroepshouding van de 
medewerkers van positieve invloed is op de emotionele veiligheid van kinderen. 
De beroepskrachten nemen van ieder afzonderlijk kind afscheid met een persoonlijke opmerking of 

groet. Het vertrek moment wordt gebruikt om samen met het kind terug te kijken op positieve en 
negatieve gebeurtenissen. 

Op de groep wordt afscheid genomen van één van de kinderen, deze gaat naar een andere locatie. 
Alle kinderen in de groep krijgen de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen door iets tegen 
het kind te zeggen, ook de beroepskrachten nemen op deze wijze afscheid. 
  
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 en activiteiten worden 

aangeboden. Tijdens de observatie is waargenomen dat de beroepshouding van de medewerkers 
een positieve invloed heeft op de persoonlijke competentie. 
  
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 zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten in om kinderen samen te laten spelen. Buiten 
worden spellen aangeboden, binnen wordt aan tafel gespeeld. De beroepskrachten stimuleren de 
kinderen om samen te spelen. 

  
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. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en 
consequente manier. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij 
gedrag en behoefte van individuele kinderen. 

Op de jongste groep is naast de vaste groepsruimte een vide waar de kinderen kunnen spelen. De 

afspraak  is dat er vijf kinderen tegelijk mogen spelen op de vide. Wanneer de kinderen binnen 
komen na het buitenspelen vragen verschillende kinderen om boven te spelen. De beroepskracht 
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kiest ervoor eerst de meisjes te laten gaan en daarna de jongens. Er zijn duidelijke afspraken die 

met de kinderen worden gemaakt. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten werkzaam op 19 december 2016) 

 Observaties (Onaangekondigd op 19 december 2016) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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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 
 

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. 
 
 
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 

Vlindertuin 4-7 jaar 20 

Klaverweide 7-12 jaar 20  

  
Ieder kind hoort bij een basisgroep van maximaal 20 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd; 
  

Naam 
groep 

Leeftijd 
kindere
n 

Aantal 
aanwezig
e 
kinderen 

Aantal 
beroepskrachte
n nodig 

Aantal 
beroepskrachte
n aanwezig 

Opmerkingen 

Vlindertuin 4-7 jaar 11  2 2    

Klaverweid
e 

7-12 
jaar  

14 2 2 Tevens 1 
ondersteunde medewerk
er 

  
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. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties (Onaangekondigd op 19 december 2016) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 

Binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. 
In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode 
en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  

 
Meldcode kindermishandeling 
 
De meldcode beschrijft alle wettelijke onderdelen waaronder het proces waarbij een medewerker 
bijzonderheden signaleert in de handelingen van een collega. De beroepskrachten zijn zich bewust 

van hun verantwoordelijkheden (meldplicht) en weten tot wie zij zich moeten richten. 
  

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze met het team door te 
nemen tijdens teamvergaderingen en teamwerkoverleggen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten werkzaam op 19 december 2016) 
 Observaties (Onaangekondigd op 19 december 2016) 
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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) 

 

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) 

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) 
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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 en 5 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 en 5 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 

Meldcode kindermishandeling 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kidswereld Weesp 

Website : http://www.kovdeboerderij.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Boerderij 
Adres houder : Kanaaldijk 1 

Postcode en plaats : 1383ND Weesp 
Website : www.kinderopvangkidswereld.nl 
KvK nummer : 32058347 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 : Weesp 

Adres : Postbus 5099 
Postcode en plaats : 1380GB WEESP 

 
Planning 
Datum inspectie : 19-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-01-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-01-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-01-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-01-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


