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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. 

 
Beschouwing 
Kids Society Erica is een middelgrote kinderopvang organisatie welke kinderopvang biedt in de 
gemeenten Nuenen en de gemeente Eindhoven. 

  
Ten tijde van de inspectie heeft Kids Society Erica locatie Ouwlandsedijk 4 groepen buitenschoolse 
opvang (BSO) en 5 groepen dagopvang (KDV). Tevens wordt er voorschoolse opvang geboden 
(VSO). Het kindercentrum is gevestigd in brede school Oude Landen. Sinds dit schooljaar (2016-
2017) zijn alle vestigingen van basisschool de Rietpluim hier gevestigd. Met ingang van 31 oktober 
2016 gaat de BSO groep Dingo's (10-13 jaar) weer gebruik maken van deze locatie. Zij hebben tot 
deze datum een tijdelijk onderkomen in een accommodatie aan de Vincent van Goghstraat in 

Nuenen. 
  

De kinderen van de buitenschoolse opvang worden opgevangen in vier ruimten. De vier aanwezige 
groepen maken tevens gebruik van de bovenhal die ingericht is als speelhal met o.a. een 
tafeltennistafel en airhockey, de gymzaal en het schoolplein van de Rietpluim. 
  

De BSO is op maandag, dinsdag, donderdag geopend van 14.30 uur tot 18.30 uur.Op woensdag 
worden de kinderen van Kids Society Erica locatie Ouwlandsedijk opgevangen bij locatie Jacob 
Catsstraat. Op vrijdag en in vakanties worden alle kinderen op locatie Ouwlandsedijk opgevangen, 
behalve de tieners. Deze gaan naar de locatie Jacob Catsstraat. Er wordt op alle werkdagen 
voorschoolse opvang geboden. 
  
Doordat alle vestigingen van de basisschool de Rietpluim vanaf september 2016 op deze locatie 

zijn gevestigd is het kindaantal bij zowel de BSO als de dagopvang gegroeid. Hierdoor zijn groepen 
herschikt en is er de afgelopen periode vooral geïnvesteerd in de ondersteuning van dit proces. De 
beroepskrachten geven tijdens het interview aan dat het voor enkele kinderen wennen was aan de 
nieuwe groep, maar dat dit ook voor de gehele groepsvorming een verandering heeft betekent. 
  
De oudercommissie heeft aangegeven dat zij de kwaliteit van de opvang als prima ervaren. De 

oudercommissie heeft o.a. advies gegeven over het voedingsbeleid, het communicatiebeleid naar 

ouders en het ruilbeleid.  
  
De vestigingsmanager is tevens manager van de buitenschoolse opvang locatie Ouwlandsedijk in 
Nuenen, de buitenschoolse opvang locatie Van Duijnhovenlaan in Nuenen, de buitenschoolse 
opvang locatie Vincent van Goghstraat in Nuenen (tot 1-11-2016) en het kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang locatie Tellegenstraat in Eindhoven en peuterwerk locatie Johannes 

Buijslaan in Eindhoven. 
  
Inspectiegeschiedenis 2013-heden  
Het kindercentrum wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis van 2013-2015. 
  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijkse 
inspectie 
06-08-2016 

De inspectie betrof een onaangekondigd regulier onderzoek op basis van 
kernelementen. Tijdens dit inspectiebezoek werd geconstateerd dat de 
getoetste elementen volledig voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. 

Jaarlijkse 
inspectie 
20-05-2014 

Tijdens dit inspectiebezoek werd geconstateerd dat de getoetste inspectie items 
volledig voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijkse 
inspectie 

10-02-2015 

Tijdens dit inspectiebezoek werd geconstateerd dat de getoetste inspectie items 
volledig voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
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Huidige inspectie 
Op 20 oktober 2016 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de BSO. In dit 

inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 
activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met enkele 

items binnen het domein Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en inrichting en Ouderrecht. 
  
De pedagogische praktijk is beoordeeld middels een observatie op een donderdagmiddag op alle 
groepen. Tijdens het inspectiebezoek is de toezichthouder vriendelijk te woord gestaan door de 
aanwezige beroepskrachten en is uitgebreid geïnformeerd over hun werkwijze. Een aantal 
documenten zijn op de locatie ingezien. Daarnaast is er telefonisch en/of e-mail contact geweest 
met de manager (mw. M. van den Bogaard) van de locatie. Op verzoek zijn aanvullende 

documenten overzichtelijk via e-mail aangeleverd. 
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er in de groepen een gemoedelijke sfeer 
aanwezig is. Het welbevinden van de kinderen oogt over het algemeen goed. De meeste kinderen 
zijn ontspannen en zijn met interesse bezig met hun spel/activiteit, alleen of met anderen. 
  

Conclusie op hoofdlijnen 

Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items niet volledig voldoen 
aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er is een overtreding geconstateerd 
binnen het domein Personeel en groepen inzake passende beroepskwalificatie. 
  
Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
Ten tijde van de inspectie staat de buitenschoolse opvang  geregistreerd in het LRKP met 100 

kindplaatsen met nummer 538857699. 
  
Met ingang van 1 november 2016 staat de buitenschoolse opvang met 130 kindplaatsen 
geregistreerd. 

 
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 
Er is de volgende overtreding geconstateerd: 
  

Eén beroepskracht beschikt niet over een passende beroepskwalificatie. Hierdoor voldoet men niet 
aan de voorwaarde dat 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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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 

 sociale competentie 
 overdracht van normen en waarden 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). Onderstaande beschrijvingen zijn 
aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve 
beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 

  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een donderdagmiddag. Ten 
tijde van de inspectie heeft de basisschool een spelinloop georganiseerd. Hierdoor worden de 
kinderen door de ouders op wisselende tijden opgehaald om gezamenlijk de spelinloop van de 
basisschool te bezoeken. Tijdens de observatie zijn de kinderen vrij aan het spelen in de groep, de 

hal of buiten op het buitenspeelterrein van de basisschool. 
Conclusie 
Tijdens de observatie op de groepen is gezien dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen; emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 
van waarden en normen. 
  

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij voldoende 
op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid- en werkplan. Er vindt één keer per 6/7 weken een 
teamoverleg plaats, waarbij o.a. protocollen en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. 
Voorafgaand vinden de groepsoverleggen plaats waarin de kindbespreking centraal 

staat. Daarnaast worden de beroepskrachten door middel van reguliere memo-brieven 
geïnformeerd over algemene beleidsmatige en operationele zaken. Het pedagogisch werkplan 

wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en waar nodig aangepast.  
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Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 

welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 

zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd: 
 Er is een aangename sfeer in de groepen. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. Gezien is dat er ruimte is voor samenspel of individueel spel waarbij 
kinderen zelfstandig een keuze hierin maken. Zo zit een kind op de bank een stripboek te 

lezen, is aan het knutselen aan tafel, speelt met de (spel) computer of zijn samen aan het 
kletsen en stoeien op de bank. Kinderen laten hun emoties zien in zowel positieve als 
negatieve zin. Zo is gezien dat kinderen elkaar enthousiast het stripboek laten zien, 
nieuwsgierig zijn wat de ander gemaakt heeft en boosheid tonen als tijdens het stoeien teveel 
geduwd wordt. 

 Er is informatieoverdracht en -uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten. De 

beroepskrachten verwelkomen de ouders als zij hun kind(eren) komt/komen ophalen. Gezien 

is dat er korte gesprekjes plaatsvinden tussen de beroepskracht, ouder en kind en tussen de 
ouders, kind en groepsgenootjes. De beroepskrachten dragen actief informatie over aan de 
ouders. Bij de jongste kinderen wordt bovendien op het memobord naast de deur van de 
groepsruimte vermeld wat het thema is en welke activiteit centraal heeft gestaan. Bovendien 
hebben de ouders bij de groep Krokodillen aan het einde van de dag de mogelijkheid om een 
fotoreportage te zien van de activiteiten van de dag/week. 

 
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 

  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie wordt gewaarborgd: 
 De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen. Zo is gezien dat er bij de groep Apen (4-5 jarigen) en bij de groep Krokodillen (5-6 

jarigen) wordt gewerkt met thema's en pictogrammen. Bij de groep Apen wordt er gewerkt 

met een 2-wekelijks thema. Ten tijde van de inspectie staat het thema Wie ben ik? centraal. Er 
is aandacht voor zien, voelen en horen. Op de thematafel zijn kijk-, voel- en geluidsdoosjes 
aanwezig en daarnaast is een spiegel geplaatst. De beroepskrachten geven het kind de 
autonomie om zelf te kiezen of mee te denken wat ze willen gaan doen. Bij de Krokodillen 
wordt er gewerkt met zogenaamde emotie-pictogrammen. De groepsregels/gedragsgregels 
worden op deze manier gezamenlijk besproken. Bijvoorbeeld de pictogram 'naar elkaar 
luisteren' hangt onder het blije 'smiley' pictogram. De beroepskracht geeft aan dat, naast het 

afstemmen van deze groepsregels tussen de kinderen, ook bespreekbaar wordt gemaakt welke 
emoties bepaalde gedragingen bij een ander oproepen. 

 De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in pré-puberteit verloopt en houden hier 
rekening mee in hun manier van omgaan met en aanspreken van de 8+ers. De 
beroepskrachten geven de 8+ers ruimte voor eigen keuzes en bieden activiteiten die passen 
bij hun niveau en interesse. Bij de groepen Zebra's (7-8 jarigen) en Tijgers (8-10 jarigen) 
hebben de kinderen meer vrijheden in de diverse ruimtes. De kinderen van de groep Tijgers 

mogen, na schriftelijke toestemming van de ouders, zelfstandig gebruik maken van de 
buitenspeelruimte. Als zij naar buiten gaan of een andere ruimte in school willen 

bezoeken noteren zij zelfstandig hun naam op een krijtbord. Zij hebben hierin een eigen 
verantwoordelijkheid die door de beroepskrachten wordt bewaakt. Als een kind haar naam bij 
binnenkomst niet van het bord verwijderd, reageert de beroepskracht:  'Wat zijn de afspraken 
als je weer in de ruimte bent <naam kind>? Nee, jij kunt je naam zelf van het bord 

verwijderen, dat is jouw verantwoordelijkheid.' 
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Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 

de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij 

helpen de kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot 
overleg, afstemmen, elkaar helpen en van elkaar leren. Als een kind in de bouwhoek 
uitgespeeld is signaleert de beroepskracht dit: 'Misschien vind je het wel leuk om in de 

huishoek te spelen. <Naam kind> is daar aan het spelen. Je kunt vragen of je mee kunt 
spelen?' Het kind reageert hier direct op en samen vervolgen de kinderen het spel. Bij 
negatieve interacties tussen kinderen grijpen de beroepskrachten adequaat in. Ze helpen om 
de betreffende situatie stop te zetten. Als een kind inbreekt in een spelmoment tussen 
kinderen omdat hij ook dezelfde materialen wil hebben, grijpt de beroepskracht in als de 
kinderen het niet zelf kunnen oplossen en legt uit waarom er wordt ingegrepen. 

 De beroepskrachten sluiten aan op de sociale omgangskenmerken van meiden en jongens in 

de 8+ leeftijdsgroep. De kinderen krijgen ruimte voor o.a. stoer, uitdagend en imiterend 
gedrag, maar er worden heldere grenzen gesteld. Als kinderen aan het stoeien zijn op de bank 
geeft de beroepskracht aan dat stoeien ophoudt als je de ander pijn doet en dat het belangrijk 
is om zelf de grens hierin aan te geven. 

 
Overdracht van normen en waarden 

Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.  
  
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de overdracht van normen en waarden wordt gewaarborgd: 
 Afspraken, regels en omgangsvormen zijn voor iedere groep herkenbaar aanwezig en worden 

toegepast. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen worden aangepaste afspraken 
toegepast. Zo wordt er in de jongste groepen gezamenlijk fruit gegeten en gedronken, terwijl 
in de oudere groepen zelfstandig drinken en fruit gepakt kan worden en zijn er verschillende 

afspraken rondom het zelfstandig buiten de groep spelen. Als een jonger kind naar de wc wil 

geeft ze dit aan bij de beroepskracht. Kinderen kennen de afspraken. 
 De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de 

omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten, helpen 
en werken samen. Als een kind aangeeft dat hij erdoor wil dan voegt de beroepskracht 
vriendelijk toe: 'Alsjeblieft'. 

 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager, Mw. M. van den Bogaard) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties (20 oktober, 15.00 uur tot 17.15 uur) 
  Pedagogisch werkplan (01-11-2016) 
  
  

Basisgroep Leeftijd aantal aanwezige kinderen Aaantal aanwezige beroepskrachten 

Krokodillen 4-6 jaar 18  2 

Apen 4-6 jaar 15  2 

Zebra's 6-7 jaar 17  2 

Tijgers 7-10 jaar 16  2 
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Personeel en groepen 

  
Inleiding 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) en een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kindratio en de groepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie en door middel 

van roosters en bezettingslijsten. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
De Verklaringen omtrent het Gedrag, na aanvang van de continue screening, zijn 
steekproefsgewijs van vijf aanwezige beroepskrachten getoetst. De VOG's voldoen aan de 
voorwaarden. 

 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Overtreding passende beroepskwalificatie 
Tijdens de huidige inspectie is gebleken dat 1 beroepskracht niet beschikt over een passende 
beroepskwalificatie. 

  
De diploma's zijn steekproefsgewijs van vijf aanwezige beroepskrachten getoetst. Vier 
pedagogische medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO 
kinderopvang. Eén beroepskracht beschikt niet over een juiste beroepskwalificatie conform de CAO 
kinderopvang. 
 

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

 
 

 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)  
   

 
 
Opvang in groepen 
Ten tijde van de inspectie bestaat de BSO uit vier basisgroepen: 
  

Basisgroep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

Krokodillen 4-6 jaar 20 

Apen 4-6 jaar 20 

Zebra's 6-7 jaar 20 

Tijgers 7-10 jaar 20 

Dingo's * 10-13 jaar 30 

  

Per 31 oktober 2016 maakt de groep Dingo's* ook gebruik van deze locatie. Dit betekent dat er in 
totaal 110 kinderen worden opgevangen. De manager heeft aangegeven dat er wellicht in de 
toekomst een uitbreiding kan plaatsvinden naar 130 kinderen. 
  
Op deze locatie wordt op alle werkdagen voorschoolse opvang geboden. 

  
  
 
 



 

9 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-10-2016 
Kids Society Erica locatie Ouwlandsedijk te NUENEN 

Beroepskracht-kindratio  
Tijdens de inspectie* en uit de aanwezigheidslijsten en roosters van de twee afgelopen weken, is 

geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet, gezien het aantal en de leeftijd 
van de kinderen. 
  

* donderdag 20 november 2016 
  
  

Basisgroep Leeftijd aantal aanwezige kinderen aantal aanwezige beroepskrachten 

Krokodillen 4-6 jaar 18  2 

Apen 4-6 jaar 15  2 

Zebra's 6-7 jaar 17  2 

Tijgers 7-10 jaar 16  2 

  
  
 Er wordt gewerkt met 10 vaste beroepskrachten aangevuld met vaste invalkrachten. 
  
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in het kindercentrum wordt Nederlands 
gesproken. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager, Mw. M. van den Bogaard) 

  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties (20 oktober, 15.00 uur tot 17.15 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (vijf aanwezige beroepskrachten) 
  Diploma's beroepskrachten (vijf aanwezige beroepskrachten) 
  Plaatsingslijsten (week 41 en 42 2016) 
  Personeelsrooster (week 41 en 42 2016) 
  Notulen teamoverleg (23-06-2016 / 27-09-2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Veiligheid en gezondheid". 
  
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder een risico-inventarisatie afneemt en of de 
inhoud de actuele situatie betreft. 
  

In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het beleid veiligheid en 
gezondheid. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  

Kids Society Erica maakt gebruik van de methode Veiligheidsmanagement en 
gezondheidsmanagement, ontwikkeld door de Stichting Consument en Veiligheid en het Landelijk 
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is op 28-10-2016 door twee beroepskrachten 
uitgevoerd in alle, voor kinderen toegankelijke ruimtes. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie 

zijn geen acties naar voren gekomen. 
  
Op grond van gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de observatie op de groep is 
geconcludeerd, dat het personeel het beleid kent en over het algemeen op een juiste wijze in de 
praktijk brengt. Zo is o.a. gezien dat : 
 na het toiletgebruik de kinderen de handen wassen en/of worden door de beroepskrachten 

hierop geattendeerd 
 de temperatuur van de koelkast wordt gecontroleerd en geregistreerd 
  
 
Meldcode kindermishandeling 
Het kindercentrum gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd 

op de basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). 
  
Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en 
bekend met het stappenplan. Binnen Kids Society Erica heeft de manager de taak van 
aandachtsfunctionaris. 
  
  

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager, Mw. M. van den Bogaard) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Observaties (20 oktober, 15.00 uur tot 17.15 uur) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (28-10-2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (28-10-2016) 

  Actieplan veiligheid (28-10-2016) 
  Actieplan gezondheid (28-10-2016) 
  Ongevallenregistratie 

  Meldcode kindermishandeling (1.5.01 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) 
  Notulen teamoverleg (23-06-2016 / 27-09-2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Inleiding 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind. 
  
 
Binnenruimte 

Kids Society Erica Ouwlandsedijk BSO staat ten tijde van de inspectie met 100 kindplaatsen 
ingeschreven in het Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Per 1 november 2016 is deze 
registratie uitgebreid met een totaal van 130 kindplaatsen. De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen schrijft voor dat er voor ieder kind minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 
beschikbaar is. KSE Ouwlandsedijk BSO beschikt over voldoende vierkante meters 
binnenspeelruimte namelijk: 
  

512,6 Beschikbare m²  Aantal m² per kind 

Groepsruimte Krokodillen  64,5   

Groepsruimte Apen  70   

Groepsruimte Zebra's  68   

Groepsruimte Tijgers  56   

Extra speelruimte boven  33 en 22   

Speelhal beneden 115   

Halruimte Dingo's*  77,6   

Leeshoek   6,5   

 Totaal ***  512,6   3,94   ( bij 130 **kindplaatsen)  

  
 * Dingo's maken per 31-10-2016 gebruik van deze accommodatie. 
** Per 1 november 2016 130 kindplaatsen 
*** Vanaf 2017 wordt er een snoezelhoek toegevoegd 5,7 (realisatie 2017) 
 

 
Buitenspeelruimte  
Er is voldoende buitenspeelruimte aanwezig voor het aantal op te vangen kinderen. Kids Society 

Erica maakt gebruik van het schoolplein van basisschool de Rietpluim. 
  
  

Gebruikte bronnen: 
  Observaties (20 oktober, 15.00 uur tot 17.15 uur) 

  
Plattegrond (scan 0002 d.d.31-10-2016 /scan 0003 d.d. 31-10-2016 /e-mail manager d.d. 22-
11-2016) 
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Ouderrecht 

 
Inleiding 

Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en de oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid en of er een oudercommissie aanwezig is. 
  
 
Informatie 
 

Informatie Ouders 
De organisatie informeert de ouders via de website. Hierin kunnen ouders informatie vinden over 
o.a. het pedagogisch beleid, de diensten en services en ouderinspraak.  Daarnaast informeren zij 
de ouders via: 
 mondelinge overdrachten 
 ouderavonden 
 informatiebord op de locatie 

 nieuwsbrieven 

  
Informatie Oudercommissie 
De oudercommissie heeft aangegeven 'dat de informatiestroom voornamelijk plaats vindt tijdens 
de reguliere vergaderingen, waarvan zij waar nodig vooraf voorzien worden van input. Specifieke 
zaken die niet tot de vergadering kunnen wachten worden door de manager separaat aan de 
oudercommissie verzonden met de vraag voor een bepaalde datum te reageren.' 

 
 
Oudercommissie 
Kindercentrum KSE Ouwlandsedijk heeft een gezamenlijke oudercommissie met de locatie KSE van 
Duijnhovenlaan. In de oudercommissie nemen drie ouders van deze locatie deel. 
  

Aandachtspunt 
In de oudercommissie hebben alleen ouders met kinderen uit de dagopvang zitting. Het is 
wenselijk dat ook ouders met kinderen uit de BSO zitting hebben in de oudercommissie en gebruik 
kunnen maken van hun adviesrecht. De manager en de oudercommissie hebben aangegeven dat 
zij actief werven voor nieuwe leden onder de ouders van de buitenschoolse opvang. 
  

  

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst oudercommissie (ontvangen, verkorte vragenlijst d.d. 06-11-2016) 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager, Mw. M. van den Bogaard) 
  Interview anderen (aanwezige beroepskrachten) 
  Notulen oudercommissie (2016-09-26 / 2016-06-13) 
  Informatiemateriaal voor ouders (Locatie-informatie locatie Ouwlandsedijk, ongedateerd) 
  Website (www.kidssociety.nl) 

  Notulen teamoverleg (23-06-2016 / 27-09-2016) 
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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) 

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) 

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) 
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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 1.49 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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit 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 2 
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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

 

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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 

een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica locatie Ouwlandsedijk 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 100 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kids Society Erica 
Adres houder : Jacob Catsstraat 1 3 

Postcode en plaats : 5671VP NUENEN 
Website : www.kidssociety.nl 
KvK nummer : 41088689 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Antonet Hesius 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nuenen c.a. 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5670GA NUENEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 20-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 30-11-2016 
Zienswijze houder : 13-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 13-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 03-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Kenmerk: MBO16077 
   
Zienswijze houder BSO-locatie Kids Society Erica Ouwlandsedijk, Nuenen, d.d 13-12-2016. 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport d.d. 20-10-
2016. Registratienummer 538857699 
  
Conclusie van het rapport: 
Op grond van de huidige inspectie d.d. 20-10-2016 is geconstateerd dat de getoetste items niet 
volledig voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er is een 
overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en groepen inzake passende 

beroepskwalificatiepeuterspeelzalen. 
  
Zienswijze manager/houder locatie Ouwlandsedijk, d.d. 13-12-2016. 
  

Constatering: Eén beroepskracht beschikt niet over een juiste beroepskwalificatie conform de CAO 
kinderopvang. 
  

Inderdaad is, ook tot onze schrik en verbazing, gebleken dat 1 medewerker niet volledig 
voldoet aan de vereiste beroepskwalificaties. De medewerker is in 2006 aangenomen bij 
onze organisatie (KSE) op basis van haar diploma’s en haar werkervaring in het 
onderwijs. De medewerker werkt al 10 jaar naar volste tevredenheid en met kwaliteit 
bij KSE. Nooit eerder is door ons of tijdens de controles van de GGD geconstateerd dat 
de medewerker niet over de juiste beroepskwalificaties beschikte. Na constatering door 

de GGD op en toetsing door FCB hebben we direct gepaste maatregelen genomen. De 
betreffende medewerker werkt niet meer intallig op de groep en is aangemeld voor een 
EVC (eerder verworven competenties) traject. Na het doorlopen van dit traject in 2017 
zal zij een certificaat ontvangen die haar toestaat weer als gediplomeerd medewerker te 
kunnen werken. 
  
Andere aandachtpunten: 

  
. In de oudercommissie hebben alleen ouders met kinderen uit de dagopvang zitting. Het is 

wenselijk dat ook ouders met kinderen uit de BSO zitting hebben in de oudercommissie en gebruik 
kunnen maken van hun adviesrecht. De manager en de oudercommissie hebben aangegeven dat 
zij actief werven voor nieuwe leden onder de ouders van de buitenschoolse opvang. 
  
Het werven geschiedt met regelmaat. We sturen brieven of flyers aan ouders, er hangen 

posters en tevens worden ouders direct benaderd en gevraagd. 
  
Maroos van den Bogaard 
Manager 
  

 
 
 

 


