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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: 
Buitenschoolse opvang Kidswereld Weesp is met de groepen Zweinstein (kinderen <7 jaar) en 
Kalfjesbende (>7 jaar) gehuisvest in het gebouw de Hooiberg. 
Hier zijn ook twee van de vier verticale kinderdagverblijfgroepen van Kidswereld Weesp 
ondergebracht. 
  
Naast de Hooiberg is er de Stal met de andere twee kinderdagverblijfgroepen. 
Naast de groepsruimtes, de hal en de keuken is er sprake van een ruime, omheinde, 
buitenspeelruimte, boerderijdieren en een groentetuin. 
  
  
Huidige inspectie: 
Op 14 april heeft er een onaangekondigde observatie plaatsgevonden van 15.15 uur tot 17.00 uur. 
Beide basisgroepen waren open met in totaal 3 beroepskrachten. 
  
 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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: 
 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen;  
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst. De beroepskrachten kennen de kinderen bij 

naam en zijn op de hoogte van de gezinssituatie van het kind. 
Alle kinderen kennen elkaar en de beroepskrachten kennen alle kinderen, er is geen verschil tussen 
de twee basisgroepen. 
 
De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen; 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen, ze geven complimentjes, maken 
grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. Er 
is veel interactie tussen beroepskracht en kind; de interacties zijn vriendelijk en hartelijk. 
 
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. 
Kinderen blijven buitenspelen totdat alle kinderen aanwezig zijn, dan gaat iedereen naar zijn eigen 
basisgroep waar gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. Na het drinken is het vrijspelen of 
wordt er een activiteit aangeboden. Kinderen weten dat dit het ritme is en bewegen zich zonder 
instructies naar de juiste ruimte of activiteit.  
 

Persoonlijke competentie: 
 

Kinderen krijgen de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting;  
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. 
In de basisgroepen is een ruim aanbod aan speel- en spelmateriaal. Zo is er bij de jonge kinderen 
voldoende ruimte voor fantasie spel door middel van een poppenhoek, keuken en huiszolder. Bij de 
oudere groep is er een verscheidenheid aan spelletjes aanwezig met ook de mogelijkheid tot 
digitale spelletjes.  
 

Sociale competentie: 

 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten; 
De beroepskrachten grijpen doorgaans in bij negatieve interacties tussen kinderen, nadat zij een 
eerste indruk hebben gekregen van de situatie. De conflicten die bij de observatie geconstateerd 
zijn, waren bij het eten en drinken. Veel van de conflicten ontstonden doordat er te lang gewacht 
moest worden voor er gegeten kon worden. De beroepskracht liet kinderen voornamelijk het 
conflict zelf oplossen en greep in als het de andere kinderen ging storen. 
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Overdracht van normen en waarden: 
 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig, zijn duidelijk en worden aan de kinderen 
uitgelegd; 
Op de 7+ groep was 1 beroepskracht aanwezig met 10 kinderen. Het eet moment nam 45 minuten 
in beslag wat voor sommige kinderen te lang duurde. Dit resulteerde in onrustig gedrag waar de 
beroepskracht voornamelijk korte instructies gaf over negatief gedag. 
Bij het vrij spelen was er wel ruimte voor de beroepskracht om uitleg te geven bij correcties van 
negatief gedrag. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager) 
• Interview anderen (aanwezige beroepskrachten op 14 april) 
• Observaties (Onaangekondigd op 14 april) 
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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-kind-ratio en 
de opvang in basisgroepen zijn getoetst door middel van roosters, presentielijsten en 
bezettingslijsten.  
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle medewerkers van buitenschoolse opvang Kidswereld Weesp zijn in het bezit van een passende 
verklaring omtrent het gedrag. 
Ook de houder is in het bezit van een passende verklaring omtrent het gedrag.  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Eén beroepskracht is op dit moment niet in het bezit van een geldig certificaat wat aangeeft dat de 
vooropleiding voldoende gekwalificeerd is binnen de CAO kinderopvang om bij de buitenschoolse 
opvang werkzaam te zijn.  
De houder was zich niet bewust dat het certificaat ontbrak. 
  
De gelijkstellingsprocedure voor deze medewerker is direct gestart en over een aantal weken wordt 
de uitspraak verwacht. 
Op 28 april heeft het FCB uitspraak gedaan en is het diploma gelijk gesteld voor CAO kinderopvang 
waardoor de houder voldoet aan de gestelde eisen.  
  
Alle andere beroepskrachten van BSO Kidswereld Weesp zijn in het bezit van een passende 
beroepskwalificatie. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens de onaangekondigde observatie van 14 april werd aan de minimale eisen met betrekking 
tot de beroepskracht-kind-ratio voldaan. Op 14 april was de situatie als volgt: 
7- groep: 16 kinderen 2 beroepskrachten 
7+ groep: 11 kinderen 1 beroepskracht, waarvan het 11e kind om 15.45 uur is opgehaald voor een 
activiteit en om 17.15 uur weer terug gebracht wordt. 
 
De beroepskracht-kind-ratio wordt berekend per basisgroep en niet per vestiging.  
Gezien het geringe aantal minuten dat de beroepskracht-kind-ratio overschreden wordt, is deze 
situatie beoordeeld als incident.  
 
 
Opvang in groepen 

 
Buitenschoolse opvang Kidswereld Weesp heeft 2 basisgroepen. 
maximaal 20 kinderen in de 7- groep. 
maximaal 20 knderen in de 7+ groep. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (Onaangekondigd op 14 april) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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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) 
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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 
 

 

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 : WEESP 
Adres : Postbus 5099 
Postcode en plaats : 1380GB WEESP 
 

Planning 

Datum inspectie : 14-04-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 06-05-2014 
Zienswijze houder : 26-05-2014 
Vaststelling inspectierapport : 27-05-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 27-05-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-05-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 03-06-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
Onderwerp: zienswijze Kidswereld Weesp BSO 
 
Het rapport ten aanzien van BSO Kidswereld Weesp. 
Het eetmoment op de BSO groep duurde inderdaad deze dag drie kwartier, dat is langer dan 
gebruikelijk. 
In gesprek met de Pedagogisch medewerker komt naar voren dat zij het heel lastig vond om met 
twee inspecteurs te werken. 
Dit is voor de eerste keer geweest, dat er twee inspecteurs aanwezig zijn. 
  
We zijn  zeer blij dat wat wij voor ogen hebben in de praktijk wordt gezien, door o.a. de GGD. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Esther Putter 
Leidinggevende 
  
Kidswereld Weesp 
Kidswereld Nigtevecht 

 

 
 

 


