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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 kinderdagverblijf Kidswereld Aetsveld in Weesp 
vond plaats op 12-05-2015.

Tevens is bij dit onderzoek meegenomen de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 24 naar 
40.

Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf Kidswereld Aetsveld maakt deel uit van Kinderopvang Kidswereld. De opvang is 
samen met buitenschoolse opvang Aetsveld gehuisvest in één pand. Deze locatie is gestart in april 
2012.
Er zijn twee verticale stamgroepruimtes waar maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar geplaatst kunnen 
worden. Daarnaast is er een peutergroep (2-4) van maximaal 16 kinderen. Deze groep is met 
uitzondering van de schoolvakanties en de woensdagochtend geopend van 8.30 tot 12.00 uur en 
maakt gebruik van een ruimte waar 's middags de jongste BSO-kinderen zijn.

Inspectiegeschiedenis
In 2012 hebben er 2 onderzoeken plaatsgevonden, namelijk een onderzoek voor en een onderzoek 
na registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.
In 2013 vond in april een regulier onderzoek plaats en in november 2013 een nader onderzoek.
Op 6 mei 2014 vond een regulier onderzoek plaats. Enkele onderdelen voldeden niet, waarop de 
gemeente Weesp een aanwijzingsbrief verzond met hersteltermijnen.
In oktober 2014 zijn de tekortkomingen hersteld.

Huidige bevindingen
Op dinsdag 12 mei 2015 vond een onaangekondigd inspectiebezoek plaats.
De leidinggevende Chantal Nengerman was aanwezig en kon de gevraagde documenten laten zien.
Aan de meeste voorwaarden werd voldaan. Er is een tekortkoming geconstateerd in de uitvoering 
van het gezondheidsbeleid.

Wat betreft de uitbreiding van het aantal kindplaatsen wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden.

Er zijn geen bezwaren om uit te breiden naar maximaal 40 kindplaatsen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
In het register staat 24 kindplaatsen. 
In de praktijk worden maximaal 40 kinderen per dag opgevangen. 
Er zijn geen bezwaren voor uitbreiding naar maximaal 40 kindplaatsen. 
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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

De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies van het pedagogisch 
beleid.

Emotionele veiligheid
Bij de beoordeling van de emotionele veiligheid is met name gekeken naar de professionaliteit van 
de beroepskrachten en de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten.

Tijdens de observatie is opgemerkt dat:
De beroepskrachten weten op welke wijze zij kunnen aansluiten op het bioritme en afspraken voor 
kinderen. Binnen de groepsroutine houden de beroepskrachten rekening met de eigenheid van 
ieder kind en zijn gewoonte thuis zoals; knuffel, muziekje en drinktempo. De verbinding 
thuis/opvang is voldoende waargenomen.
Wanneer de kinderen na het middageten naar bed gaan, wordt gekeken welke knuffel en fopspeen 
zij meekrijgen naar bed. De kinderen kennen het bedritueel en vragen om het muziekje. De 
beroepskracht zingt een liedje en daarna komt het muziekje.

Persoonlijke competentie.
Bij de beoordeling van de persoonlijke competentie is er met name gekeken naar de vaardigheden 
van de beroepskrachten in het uitlokken en begeleiden van spel, de manier waarop de ruimte is 
ingericht en materialen en activiteiten worden aangeboden.

Het volgende is waargenomen:
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.
Tijdens de observatie geeft de beroepskracht een bal aan een kruipende baby. Zij benoemt de 
handelingen en laat zien hoe je kunt rollen met de bal.

Overdracht waarden en normen
Bij de beoordeling van de overdracht van normen en waarden is met name het gedrag van de 
groepsleiding en de kinderen geobserveerd.

Hieruit blijkt het volgende:
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 
het gedrag en de behoefte van individuele kinderen.

Tijdens de observatie gingen de kinderen om de beurt naar het toilet en was de beroepskracht in 
de sanitaire ruimte aanwezig om de kinderen hierin te begeleiden. Zij benoemt wat zij van de 
kinderen verwacht. Het ene kind wordt erop geattendeerd dat hij nog zijn handen moet wassen en 
een ander kind wordt gevraagd niet aan de prullenbak te komen.
De kinderen leren zodoende welke regels er zijn bij een toiletbezoek.



6 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-05-2015
Kidswereld Aetsveld te WEESP

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Chantal Nengerman, 
leidinggevende)

 Interview anderen (gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties (dinsdag 12 mei 2015)
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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

Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een geldige beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen van maximaal 16 kinderen. 

Wanneer kinderen in een andere stamgroep dan hun eigen stamgroep worden opgevangen, dan 
heeft de ouder hiervoor schriftelijk toestemming gegeven.

Beroepskracht-kindratio

Ten tijde van de onaangekondigde inspectie is de bovenstaande beroepskracht-kindratio 
geconstateerd.

Naam groep Leeftijd Aantal kinderen Aantal beroepskrachten

Groene draak 0-4 12 2

Gouden kroon 0-4 12 2
Edelsteentjes 2-4 14 2

Er zijn voldoende beroepskrachten voor het aantal aanwezige kinderen.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Chantal Nengerman, 
leidinggevende)

 Observaties (dinsdag 12 mei 2015)
 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 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.
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risico-
inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen nemen.
  
Binnen dit domein is een overtreding geconstateerd in de uitvoering van het gezondheidsbeleid.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft in juni 2014 de risico’s opnieuw ingeschat en maatregelen beschreven. De houder 
maakt hiervoor gebruik van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Veiligheid.nl en 
de methode Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en 
Veiligheid.

De risico-inventarisaties hebben betrekking op de situatie bij de huidige inspectie en zijn 
uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes.
Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld.
Tijdens het inspectiebezoek bleek dat de afspraken over het gebruik van de koelkast niet adequaat 
uitgevoerd worden. De temperatuur van de koelkast was ten tijde van de inspectie boven de 12 
graden. Er was geen lijst waarin de temperatuur van de koelkast wordt genoteerd.

Verder bleek dat de medewerkers de sanitaire en keuken activiteiten niet altijd gescheiden 
uitvoeren. Het risico op kruisbesmetting wordt hiermee onvoldoende gewaarborgd.
Bij het verschoonkussen bij de sanitaire kraan, lag een schaaltje met een lepel. De tafels werden 
na het eten schoongemaakt met een doekje dat telkens wordt uitgespoeld bij de kraan in de 
sanitaire ruimte.
Verder was de sanitaire ruimte erg krap en staan de prullenbak, wasmand en een stoeltje erg dicht 
tegen de enige wastafel voor de kinderen.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

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)

  

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Chantal Nengerman, 
leidinggevende)

 Interview anderen (gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
 Observaties (dinsdag 12 mei 2015)
 Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2014)
 Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2014)
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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

Er zijn 3 binnenspeelruimtes voor het kinderdagverblijf.

Naam groep Leeftijd kinderen Max. aantal kinderen

Groene draak 0-4 jaar 12

Gouden kroon 0-4 jaar 12
Edelsteentjes 2-4 jaar 16

De Edelsteentjes gebruiken dezelfde binnenspeelruimte als de buitenschoolse opvang. 
Omdat deze peutergroep alleen geopend is tijdens schoolweken, kan de buitenschoolse opvang 
tijdens de schoolvakanties van deze ruimte gebruik maken.

Buitenspeelruimte

De buitenruimte van het kindercentrum is aangrenzend en beschikt over voldoende vierkante 
meters voor het aantal aanwezige kinderen.

Gebruikte bronnen:
 Observaties (dinsdag 12 mei 2015)
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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 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)

Een 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 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(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 5 lid 1 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 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 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 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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(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 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

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 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)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(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 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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)
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte.
(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 1 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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidswereld Aetsveld
Aantal kindplaatsen : 24
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 : E Verbruggen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Weesp
Adres : Postbus 5099
Postcode en plaats : 1380GB WEESP

Planning
Datum inspectie : 12-05-2015
Opstellen concept inspectierapport : 15-06-2015
Zienswijze houder : 25-06-2015
Vaststelling inspectierapport : 29-06-2015
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 29-06-2015

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 29-06-2015

Openbaar maken inspectierapport : 06-07-2015



14 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-05-2015
Kidswereld Aetsveld te WEESP

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Zienswijze Kidswereld Aetsveld KDV 
Geschreven door: Chantal Nengerman- Jorine Pouw
Naar aanleiding van: Conceptrapport kinderdagverblijf. 
Datum: 24 juni 2015

Uit het conceptrapport zijn voor ons de volgende punten naar voren gekomen:

Onderwerp: Temperatuur koelkast boven de 12 graden.

Reden: De koelkast werd op dat moment gemeten op 12 graden. De thermometer lag in de deur. 
Deze is ook sneller warmer. Rond de tijd van de controle werd veel gebruik gemaakt van de 
koelkast en dan zal deze warmer zijn dan als de deur gesloten blijft. De koelkast stond afgesteld 
op 7 graden.

Actie: Leidsters zullen de producten minder in de deur zetten en de koelkast is op 4 graden gezet.

Onderwerp: Geen lijst aanwezig om de temperatuur op te schrijven van de koelkast.

Reden: Bij vorige inspecties was de temperatuur op de koelkast voldoende. De temperatuur door 
de koelkast zelf geregeld werd. Temperatuur wordt aangegeven op een schermpje op de deur.

Actie: Op de schoonmaaklijst van de keuken is een onderdeel temperatuur koelkast toegevoegd.

Onderwerp: Er was op het moment van de controle geen scheiding tussen de keuken en de 
sanitaire ruimte. In de verschoonruimte stond onder andere een bakje met een lepel.

Reden: Deze is hier neergezet door een leidster toen een kindje direct hulp nodig had. Zij was op 
weg naar de keuken. Het bakje is zij later vergeten. . Later is deze alsnog naar de vaatwasser 
gebracht zoals gebruikelijk bij alle vaat.

Actie: Bakjes en lepels etc. altijd direct naar de keuken brengen.

Onderwerp: De tafels werden na het eten schoongemaakt met een doekje dat telkens wordt 
uitgespoeld bij de kraan in de sanitaire ruimte.

Reden: De sanitaire ruimte zit vast aan de groepen. Door steeds naar de keuken te moeten ben je 
vaak van de groep af.

Actie: Er zullen emmertjes gebruikt gaan worden die dan gevuld worden in de keuken met een 
sopje. De vaatdoekjes worden sowieso al na iedere schoonmaakronde in de was gedaan.

Onderwerp: Krappe sanitaire ruimte met prullenbak-wasmand dichtbij het kraantje van de 
kinderen.

Reden: Weinig ruimte om een afval bak e.d. neer te zetten. Er is de hele dag door was op de 
groep zoals: vaatdoekjes, slabbers, handdoeken, hydrofiele doeken, slaapzakken etc. Je moet te 
vaak van de groep om deze iedere keer naar de wasruimte te brengen.

Actie: In de commode zit een lade. Hier gaan wij een emmer-bak voor de was in doen. Deze 
tussen de middag en s´ avonds legen.


