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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de aanvraag tot opname in het LRKP heeft er op 9 september 2016 een 
onderzoek voor registratie plaatsgevonden van buitenschoolse opvang Kidswereld Herengracht. 
De inspectie betreft de items, die voor de aanvang van de exploitatie getoetst kunnen en moeten 

worden. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kidswereld Herengracht zit in de oude pastorie van de Rooms Katholieke kerk in Weesp. De locatie 
heeft één basisgroep voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De locatie heeft twintig kindplaatsen. 

Daarnaast zit er in het pand een kinderdagverblijf gevestigd. 
  

Huidige inspectie 
Tijdens de huidige inspectie is gesproken met de leidinggevende van de locatie. Documenten die 
nodig zijn voor de inspectie waren vooraf al toegestuurd. 
  
Er zijn geen bezwaren om in exploitatie te gaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 

 

 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 09-09-2016 
Kinderopvang Kidswereld te Weesp 

 
Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
Binnen domein 0 'Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang' is beoordeeld of er sprake is 
van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en of redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat de houder de wet- en regelgeving naleeft. 
Ondanks enkele handhavingstrajecten bij andere locaties van kinderopvang organisatie Kidswereld 

zijn er voor de toezichthouder geen feiten of omstandigheden die op het tegendeel duiden. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 

 
De opvang van Kidswereld Herengracht vindt bedrijfsmatig plaats. Gedurende de opvang wordt 
verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. 

De opvang zal plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag na schooltijd. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
In het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen loopt tegen enkele 
vestigingen van de houder handhaving. 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestigingen te voorkomen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 

 

 
 

 Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

Gebruikte bronnen: 
 LRKP 
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Personeel en groepen 

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

‘personeel en groepen’. 
  
Voor de beoordeling van de items de geldige verklaringen omtrent het gedrag van de houder 
getoetst. 
  
De opvang in groepen is getoetst op basis van informatie gegeven door de leidinggevende. 

  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De houder heeft op 1 augustus 2016 een nieuwe verklaring omtrent het gedrag ontvangen. Deze 

was bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan twee maanden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De locatie krijgt één basisgroep met twintig kindplaatsen. 
  

De kinderen van de peuteropvang gebruiken in de ochtend dezelfde ruimte als de buitenschoolse 
opvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. H. O'Brien) 
  Observaties (Op 9 september 2016) 

  Verklaringen omtrent het gedrag (Houder) 
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Veiligheid en gezondheid 

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

Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie beschrijft. 
  
Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft in augustus 2016 de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gemaakt. De 
inventarisatie voldoet aan de actuele situatie. Op het moment van inspectie is er nog een 

verbouwing gaande. Voor opening zorgt de houder er voor dat alle acties uitgevoerd zijn. 
  

Nog niet alle ruimtes zijn meegenomen in de inventarisatie veiligheid, omdat het tot aan de 
inspectie onduidelijk was welke ruimtes de buitenschoolse opvang zou gaan gebruiken. 
Voor opening zal de houder de inventarisatie aanvullen met alle ruimtes die voor de 
kinderen toegankelijk zijn. Dit zal getoetst worden bij het onderzoek na registratie. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. H. O'Brien) 

  Observaties (Op 9 september 2016) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (Augustus 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (Augustus 2016) 
  Actieplan veiligheid (Augustus 2016) 
  Actieplan gezondheid (Augustus 2016) 
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Accommodatie en inrichting 

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

‘accommodatie en inrichting’. 
  
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. 
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters dat beschikbaar is per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  

Binnen dit domein zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
 
Binnenruimte 
 

De locatie heeft 1 basisgroep met 20 kinderen. Voor 20 kinderen is er minimaal 70 m² nodig. 
  

De buitenschoolse opvang heeft naast de groepsruimte (42,1) de beschikking over de 
theaterruimte (13,6) en de herenkamer (17,4). 
  

Naam groep Aantal 
kinderen 

Aantal m² 
nodig 

Aantal m² beschikbaar  Opmerkingen 

Peuteropvang 16 56 42,1 + 13,6 + 17,4 = 
73,1 

Gedeeld met 
peuteropvang 

  
Er zijn voldoende vierkante meters beschikbaar voor het aantal op te vangen kinderen. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelruimte is ruim 200 m² groot. De buitenspeelruimte wordt gedeeld met het 
kinderdagverblijf. 
De buitenspeelruimte beschikt overvoldoende vierkante meters voor het aantal op te vangen 
kinderen. 

  
Ten tijde van de inspectie was de buitenspeelruimte nog niet passend ingericht. De 
buitenspeelruimte zal de komende periode ingericht worden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Op 9 september 2016) 

  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(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) 

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) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(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) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(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) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(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 : Kinderopvang Kidswereld 

Website : http://www.kinderopvangkidswereld.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Kidswereld Baambrugge 
Adres houder : Kanaaldijk 1 

Postcode en plaats : 1383ND WEESP 
Website : www.kinderopvangkidswereld.nl 
KvK nummer : 34247855 
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 : 09-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2016 
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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. 

 
 

 

 


