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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

  

In opdracht van gemeente Weesp heeft er bij Kidswereld Weesp een nader onderzoek 

plaatsgevonden op 2 december 2014. In dit nader onderzoek zijn vier items waaraan tijdens de 

vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Kidswereld Weesp is gehuisvest in een boerderij. Het bestaat uit twee gebouwen; de Hooiberg en 

de Stal. In de Hooiberg zijn ook twee BSO-groepen gehuisvest. 

In beide gebouwen worden in twee verticale groepen baby's, dreumesen en peuters opgevangen. 

Naast de groeps- en slaapruimtes is er sprake van een ruime omheinde buitenspeelruimte, 

boerderijdieren en een groentetuin. 

  

Inspectiegeschiedenis 

Vanaf 2012 vonden er drie reguliere inspecties plaats waarop twee nadere onderzoeken volgden. 

Het laatste reguliere onderzoek vond plaats op 24 juni 2014. Enkele onderdelen op het gebied van 

beroepskracht-kindratio, opvang in groepen en risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn 

op dat moment niet positief beoordeeld. 

  

Huidige inspectie 

Dit nader onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeente Weesp. Op 2 december 2014 zijn op 

de locatie documenten ingezien en beoordeeld. Er is tevens gesproken met de houder, 

locatiemanager en enkele beroepskrachten. 

De conclusie was dat de toestemmingsformulieren van ouders voor de situatie dat hun kind in een 

andere stamgroep dan de eigen stamgroep wordt opgevangen niet voldoen. 

De locatiemanager heeft toegezegd dit uiterlijk 20 december 2014 aan te zullen leveren. Dit geldt 

ook voor enkele aanvullingen op de risico-inventarisaties gezondheid en veiligheid. 

  

De documenten zijn tijdig toegestuurd en positief beoordeeld. 

  

  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

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

‘personeel en groepen’. 

  

De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn getoetst door middel van roosters, 

presentielijsten en bezettingslijsten. Er is gesproken met de houder van Kidswereld en de 

leidinggevende van de locatie. Zij is sinds twee weken werkzaam in deze functie. Vervolgens is er 

kort gesproken met beroepskrachten van 'De Hooiberg' en 'De Stal'.  

  

  

Opvang in groepen 

 

Op 2 december 2014 is geconstateerd dat een kind in de loop van de dag in een andere stamgroep 

(Lammetjes) dan de vaste stamgroep (Biggetjes) is opgevangen. 

De aanleiding hiervoor was niet een activiteit, maar de personele bezetting in de Hooiberg, waar de 

verticale groepen Lammetjes en Biggetjes gehuisvest zijn. Voor deze situatie is geen volledig 

ingevuld toestemmingsformulier aanwezig. 

  

De leidinggevende heeft toegezegd dat zij ervoor zorgt dat uiterlijk 20 december 2014 een juist 

systeem is ontwikkeld voor wanneer er kinderen in een andere stamgroep dan de eigen stamgroep 

worden opgevangen.  

  

De informatie is tijdig toegestuurd en positief beoordeeld. De oudercommissie van Kidswereld 

Weesp is nauw betrokken bij het ontwikkelen van een sluitend systeem. 

Het formulier en de bijbehorende brief naar ouders zijn uitvoerig besproken in de 

oudercommissievergadering van donderdag 18 december 2014. Er zijn aanvullingen gegeven 

en vervolgens is het formulier en de communicatie naar ouders aangepast. De oudercommissie 

gaat volledig akkoord met de werkwijze.  

  

  

Beroepskracht-kindratio 

 

Op 2 december 2014 is er geconstateerd dat er door de inzet van de leidinggevende in 

 'De Hooiberg' sprake is van een juiste beroepskracht-kindratio. 

De vaste beroepskracht werd namelijk in de loop van de middag ingezet op een andere locatie van 

Kidswereld. 

  

  

Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (2 december 2014 met Mevr. W. Verweij  

(houder) en Mevr. J. Klabbers ( leidinggevende)) 

• Interview anderen (beroepskrachten op 2 december 2014) 

• Observaties (Hooiberg en Stal) 

• Plaatsingslijsten (planningslijst 4 vertikale groepen) 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster (week 49) 

• Nieuw ontwikkelde schriftelijke toestemmingsformulieren van ouders ( 20 december 2014). 

      De ouders krijgen de formulieren per 5 januari 2015. 

• Mailcontact met Mevr. J. Klabbers 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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

Binnen dit domein is er gekeken naar de volledigheid van de risico-inventarisatie gezondheid en 

veiligheid. 

  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 

De inventarisaties gericht op de specifieke risico's van de veehouderij zijn uitgevoerd. Hierbij zijn 

de beroepskrachten betrokken. Zij geven aan dat het gereedschap, dat in de stal staat, opgenomen 

moet worden in de risico-inventarisatie veiligheid. Dit is nog niet in de huidige inventarisatie 

toegevoegd. 

De leidinggevende besteedt in de aankomende teamoverleggen aandacht aan de specifieke 

huisregels van kinderopvang in combinatie met veehouderij. 

  

Bij de beoordeling is vastgesteld dat er nog enkele aanvullingen en uitwerkingen dienen plaats te 

vinden. Voorbeelden zijn; schone kleding, de tractor en het luchtrooster. 

  

De aangevulde inventarisatie + bijbehorende afspraken zijn 20 december 2014 overlegd aan de 

toezichthouder. 

De risico-inventarisaties zijn positief beoordeeld.  

  

 

Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (2 december 2014 met Mevr. W. Verweij ( 

houder) en Mevr. J. Klabbers ( leidinggevende)) 

• Interview anderen (beroepskrachten op 2 december 2014) 

• Notulen oudercommissie 

• 
Risico-inventarisatie veiligheid (Risico's in de veehouderij ; onderdeel van pedagogisch beleid 

3.3.4) 

• 
Risico-inventarisatie gezondheid (Risico's in de veehouderij ; onderdeel van pedagogisch beleid 

3.3.4) 

• Actieplan veiligheid 

• Actieplan gezondheid 

• Agrarische kinderopvang Gezond en Veilig ( GGD Hart van Brabant) 

• Nieuwe versie Risico's en afspraken (20 december 2014) 

 

 



 

7 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 02-12-2014 
Kidswereld Weesp te WEESP 

 

Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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) 

Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt 

dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. 
(art 1.50 lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 

vereist is. 
(art 1.50 lid 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

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 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 Weesp 

Website : http://www.kovdeboerderij.nl 

Aantal kindplaatsen : 62 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

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 :  F. Deijs 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Weesp 

Adres : Postbus 5099 

Postcode en plaats : 1380GB WEESP 

 

Planning 

Datum inspectie : 02-12-2014 

Opstellen concept inspectierapport : 19-01-2015 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-01-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 29-01-2015 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-01-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 05-02-2015 

 

 

 


