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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 aangekondigd onderzoek voor registratie. 

  

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

  
Kids Society Erica locatie Kinderdagverblijf van Duynhovenlaan heeft, volgens de aanvraag 
registratie kinderdagverblijf, het voornemen op per 28 augustus 2017 te starten met een 
dagopvanggroep, genaamd de Zeehondjes, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar in het 
kindercentrum 'de Nieuwe Linde'. Op deze locatie biedt Kids Society Erica reeds buitenschoolse 
opvang met twee BSO-groepen, namelijk Poolvossen: voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en 
IJsberen voor kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar. 

  
Vanaf 1 september 2016 vormen de basisschool de Nieuwe Linde samen met Kids Society Erica 
BSO en de peuterspeelzaal de Klompjes, het kindcentrum de Nieuwe Linde. 
  
Kinderdagverblijf Kids Society Erica van Duynhovenlaan gaat gebruik maken van één groepsruimte 
en een toegangshal met één slaapkamer en opbergruimte. Tijdens het onderzoek oogt de 
groepsruimte huiselijk met zachte frisse kleuren. Het kinderdagverblijf heeft het voornemen om 

opvang te bieden op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. De intentie is 
om de openingsdagen eventueel uit te breiden met woensdag en vrijdag. 
  
Het voornemen is om op deze locatie, vanaf oktober 2017 voorschoolse educatie (VVE) te bieden, 
met name het VVE programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich met name op stimulering 
van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Het sluit aan op het pedagogisch beleid van Kids 

Society Erica aangezien het uitgangspunt van deze methode is dat elk kind uniek en competent is 
en dat elk kind zich ontwikkelt op eigen wijze en in eigen tempo. De programma's hebben een 
ontwikkelingsgerichte aanpak. De ontwikkelingsmogelijkheden en interesses verschillen per situatie 
en voor elk kind, zodat er niet gewerkt wordt met een voorgeschreven structuur of gesloten 

werkplan maar met programma's die als "bouwstenen" gezien kunnen worden. Zowel het 
kinderdagverblijf als de basisschool willen een nauwe samenwerking aangaan met als doel de 
doorgaande lijn te versterken. Zo is het voornemen om de thema's op elkaar af te stemmen en een 

gezamenlijk zorgoverleg uit te voeren. Uiteindelijk is het streven om het kindcentrum te 
ontwikkelen tot een integraal kindcentrum. 
  
De houder zal een aanvraag indienen bij de gemeente Nuenen om als voorschoolse voorziening 
geregistreerd te worden. In een volgend onderzoek (onderzoek na registratie) kan dan het item 
Voorschoolse educatie worden meegenomen in de beoordeling. 
   

Onderzoek voor registratie  
Naar aanleiding van de aanvraag voor registratie in het landelijk register kinderopvang is er een 
onderzoek voor registratie uitgevoerd op donderdagmiddag 6 juli 2017. 
  
Tijdens de inspectie heeft een gesprek met de assistent-manager (Mw. D. van Bussel) 
plaatsgevonden. De assistent-manager vertelt helder over de werkwijze voor de nieuwe locatie. De 

relevante documenten en inspectie-items zijn besproken. Ten tijde van de inspectie  zijn de 
ruimtes bekeken op de locatie. Ter voorbereiding van de inspectie heeft de toezichthouder diverse 

documenten ordelijk ontvangen. Enkele documenten zijn na het inspectiebezoek toegestuurd. 
  
Op het moment van de inspectie wordt de ruimte ingericht door de twee beroepskrachten die hier 
werkzaam zullen zijn. De ruimte oogt huiselijk met frisse en zachte kleuren. Afhankelijk van de 
leeftijd van de kinderen zal de groepsruimte verder ingericht gaan worden met diverse 

speelhoeken. 
  
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd. De eerste aanzet omtrent het 
beleid veiligheid en gezondheid is hiermee gezet. De houder heeft aangegeven dat dit proces vanaf 
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de start voortgezet gaat worden met onder andere, het evalueren van actieplannen, huisregels, 
plannen calamiteitenoefening en het bijhouden van een registratie van ongevallen. 

  
Conclusie 
Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat er kan worden aangenomen dat het 

centrum redelijkerwijs gaat voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Een volledig kwaliteitsoordeel is echter nog niet mogelijk omdat het kinderdagverblijf nog niet in 
exploitatie is. Een aantal kwaliteitseisen kan hierdoor niet volledig beoordeeld worden. De volgende 
inspectie (onderzoek na registratie) wordt gepland in oktober 2017. 
  
In eerste instantie zijn tijdens het onderzoek enkele knelpunten geconstateerd inzake het 
pedagogisch beleid en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. Na ontvangst van 

herziene documenten heeft de toezichthouder deze documenten kunnen beoordelen. 
Geconstateerd is dat deze knelpunten door de houder actief zijn opgelost. Voor verdere toelichting 
zie hiervoor desbetreffende hoofdstukken. 
  
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
Het kinderdagverblijf is aangemeld voor het LRKP met nummer 252839079 met 14 kindplaatsen. 

  

  
   

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

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

 
Inleiding 
De toezichthouder toetst of er kinderopvang wordt geboden in de zin van de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
Bij Kinderdagverblijf Kids Society Erica worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De kinderen worden gedurende de dag verzorgd en er wordt opvoeding geboden door de 
beroepskrachten. 
 

 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
De houder heeft meerdere locaties in Nuenen en Eindhoven. De locaties worden ieder jaar bezocht 
door de GGD. Ten tijde van het onderzoek lopen er geen handhavingstrajecten. 

 
 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. van Bussel, Assistent-manager) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 LRKP (www.lrkp.nl) 



 

6 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 06-07-2017 
Kids Society Erica, locatie van Duynhovenlaan te Nuenen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 

Bij een onderzoek voor registratie wordt alleen gekeken of er een pedagogisch beleidsplan is 
opgesteld en of de gestelde voorwaarden hierin zijn opgenomen. Omdat de opvang nog niet is 
gestart kan nog niet getoetst worden of in de praktijk daadwerkelijk op de beschreven manier 
wordt gewerkt. 
  
 

Pedagogisch beleid 
Kids Society Erica KDV locatie van Duijnhovenlaan werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van 
Kids Society Erica. Hierin staat visie en omgang met de kinderen omschreven. Daarnaast hanteert 
elke locatie een eigen pedagogisch werkplan met het locatie gebonden beleid. 
Het pedagogisch werkplan bevat informatie over: 
 dagindeling; 
 wenbeleid; 

 voorschoolse educatie; 

 achterwacht; 
 vierogenprincipe; 
 afname extra dagdelen; 
 Zorgstructuur; 
 personeel en ondersteunend personeel. 
  

In eerste instantie is geconstateerd dat het pedagogisch beleid op items 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 
1.1.10 niet volledig voldoet. Op 18-07-2017 is een herzien pedagogisch werkplan door de 
toezichthouder ontvangen en beoordeeld. Geconstateerd is dat alle items voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. 
  
Op basis hiervan is geconstateerd dat de houder voldoet aan de eis om voor het starten van het 

KDV een pedagogisch beleidsplan te hebben opgesteld. Het beleidsplan voldoet aan de getoetste 
voorwaarden. 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. van Bussel, Assistent-manager) 

 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (06-07-2017) 
 Pedagogisch beleidsplan (Kids Society Erica, 2015) 
 Pedagogisch werkplan (Dagopvang en BSO van Duijnhovenlaan, Concept 18-07-2017) 
 VVE-certificaten (2 beroepskrachten) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (scholingsgids 2017-2018) 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding 

Tijdens dit onderzoek voor registratie wordt getoetst of de medewerkers en houder die vanaf de 
start van de exploitatie van het kindercentrum werkzaam zullen zijn een verklaring omtrent het 
gedrag hebben overlegd. De beroepskrachten moeten tevens over een geldig diploma beschikken. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

De Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), die in het kader van de continue screening zijn 
aangevraagd, zijn ingezien van de twee beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zullen 
zijn en houder. 
  
Beide beroepskrachten zijn ten tijde van het onderzoek werkzaam op andere locaties van Kids 
Society Erica. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
De beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zullen zijn beschikken over een passende 
beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang 
 
 
Opvang in groepen  

Kids Society Erica locatie van Duynhovenlaan KDV  heeft het voornemen opvang te bieden aan één 
stamgroep: 
  

   Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Zeehondjes 0-4 jarigen 14 

  
Deze stamgroep zal op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur zijn geopend. 
De intentie is om de openingsdagen uit te breiden met woensdag en vrijdag. 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in het kindercentrum zal Nederlands 
gesproken worden. 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. van Bussel, Assistent-manager) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (06-07-2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (2 beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (2 beroepskrachten) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

Tijdens een onderzoek voor registratie wordt getoetst of de houder een risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd en of er een meldcode kindermishandeling is 
vastgesteld. 
  
 
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. 
  
In eerste instantie is geconstateerd dat de houder geen volledige toegespitste risico-inventarisatie 
kon overleggen. Op 04-07-2017 heeft de toezichthouder een herziene risico-inventarisatie met plan 
van aanpak ontvangen en deze beoordeeld. De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn 

in mei 2017 door de assistent-manager uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. 

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn er acties opgesteld met daaraan gekoppeld de 
realisatiedatum. 
  
Geconstateerd is dat de houder een actuele risico-inventarisatie heeft. In het plan van aanpak 
geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, respectievelijk worden genomen in 
verband met de veiligheids- en gezondheidsrisico's, alsmede de samenhang tussen de 

veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's en de maatregelen. De houder heeft voldoende 
maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen zodra de opvang gaat 
starten. 
 
 
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). 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. van Bussel, Assistent-manager) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (06-07-2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2017) 
 Actieplan veiligheid (mei 2017) 
 Actieplan gezondheid (mei 2017) 

 Meldcode kindermishandeling (1.5.01 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

Inleiding 
Tijdens het onderzoek voor registratie zijn de beschikbare binnen- en buitenruimte beoordeeld op 
hun oppervlakte en op hun geschiktheid voor kinderopvang. 
  
 
Binnenruimte 

Kids Society van Duynhovenlaan KDV is gevestigd in het kindcentrum ’De Nieuwe Linde'. 
De dagopvanggroep de Zeehondjes heeft de beschikking over één eigen groepsruimte en een 
toegangshal. Aangrenzend aan deze hal is één slaapkamer, een peutertoilet en een opbergruimte. 
In de groepsruimte is een verschoonruimte aanwezig. Teven kan er gebruik gemaakt worden van 
de speelhal van het kindcentrum. 
  
De houder heeft in de aanvraag 14 kindplaatsen aangemeld. Geconstateerd is dat de beschikbare 

m² per kind voldoet bij 14 kindplaatsen. Per kind dient er 3,5 m² beschikbaar te zijn: 

  

Groepsruimte Aantal m² 

Groepsruimte de Zeehondjes 50,5 

Beschikbare m² per kind (bij 14 kindplaatsen) 3,6 

    
De inrichting is tijdens deze inspectie niet meegenomen. In het volgend onderzoek (onderzoek na 
registratie) zal dit item beoordeeld worden. 
 

 
Buitenspeelruimte 
Kinderdagverblijf Kids Society van Duynhovenlaan heeft de beschikking over een eigen omheinde 
buitenspeelruimte op de speelplaats van het kindercentrum. De buitenspeelruimte is voor kinderen 
toegankelijk en is aangrenzend aan de groepsruimte. 
  
De houder heeft in de aanvraag 14 kindplaatsen aangemeld. Geconstateerd is dat de beschikbare 

m² buitenspeelruimte per kind voldoet bij 14 kindplaatsen. Per kind dient er 3 m² beschikbaar te 
zijn: 

  

Buitenspeelruimte Aantal m² 

Buitenspeelruimte Zeehondjes  100 

Beschikbare m² per kind (bij 14 kindplaatsen)  7 

     
De inrichting van de buitenruimte is niet beoordeeld. Deze zal in het volgend onderzoek (onderzoek 
na registratie) meegenomen worden. 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (06-07-2017) 

 Plattegrond (16013 gebruik sheet G1-01/ 1613 oppervlakte / e-mail d.d. 27-07-2017) 
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Ouderrecht 

 
Inleiding 

Binnen dit domein is beoordeeld of de houder een klachtenregeling heeft en of deze voldoet aan de 
voorwaarden. Ook is beoordeeld of de houder is aangesloten bij een Geschillencommissie. 
  
 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
Interne klachtenregeling 

Kids Society Erica heeft een interne klachtenregeling getroffen voor de afhandeling van klachten 
over: 
 een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
 de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
De inhoud van de interne klachtenregeling voldoet aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze onder de aandacht. Op de 

website worden ouders geïnformeerd dat er in samenspraak met de Centrale Oudercommissie een 
een interne klachtenprocedure is ontwikkeld. Zo staat ook de verwijzing naar de 
Geschillencommissie vermeld en waar de interne klachtenprocedure opgevraagd kan worden. 
  
Externe klachtenregeling 
Kids Society Erica is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, 

waaraan tevens het klachtenloket Kinderopvang verbonden is, 
voor het behandelen van geschillen tussen houder en ouder en voor het behandelen van geschillen 
tussen houder en oudercommissie. 
  
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. van Bussel, Assistent-manager) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/klachten) 
 Klachtenregeling (Behandeling van klachten, 2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

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 van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en 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) 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het 
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. 
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers 
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 

ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en 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 overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden 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) 

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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 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) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit 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) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 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) 

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 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(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) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica, locatie van Duynhovenlaan 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 : 06-07-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 27-07-2017 
Zienswijze houder : 31-07-2017 
Vaststelling inspectierapport : 31-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Tijdens hoor en wederhoor (31-07-2017) heeft de manager aangegeven akkoord te zijn met het 
inspectierapport en geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid voor het indienen van een 
zienswijze. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


