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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 (KSE) biedt kinderopvang in de gemeente Nuenen en Eindhoven. Kids Society 
Erica werkt vanuit acht locaties. Zij bieden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 

peuterwerk. 
  
De locatie kinderopvang aan de Jacob Catsstraat is gevestigd in de brede school 'De Dassenburcht' 
nabij het centrum van Nuenen. Naast de basisschool en peuterspeelzaal 't Kwetternest zijn er vier 
groepen dagopvang en negen buitenschoolse opvang groepen (BSO) gehuisvest. Zes BSO groepen, 
met uitzondering van éen BSO groep die alleen op dinsdag en donderdag is geopend, zijn geopend 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Drie BSO groepen zijn 

alleen op woensdag geopend, de zogenaamde “Vet Cool Kids”. De kinderen van alle KSE locaties in 
de gemeente Nuenen worden op deze dag op deze locatie opgevangen. Daarnaast wordt op deze 
locatie voorschoolse opvang aangeboden. 
  
De BSO heeft maximaal 130 kindplaatsen. Er vindt tevens op alle werkdagen voorschoolse opvang 
(VSO) plaats. Het team van de buitenschoolse opvang bestaat uit 12 medewerkers. Er wordt 
bewust gekozen om zowel oudere medewerkers als nieuw instromend talent in het team aanwezig 

te hebben. 
  
De groepsruimtes van de jongste BSO kinderen zijn op de begane grond gehuisvest. De 
groepsruimten voor de overige 4 groepen, waar de kinderen vanaf 6 jaar opgevangen worden, 
bevinden zich op de eerste verdieping van het pand. Deze ruimten grenzen aan een ruime 
speelhal. Bovendien kan men gebruik maken van de grote entreehal, de tussenhal op de begane 

grond en van een kleine bibliotheek/relaxruimte bij de entree. 
  
De opvang vindt plaats in kleurrijk en huiselijk ingerichte groepsruimtes. Buitenspelen kunnen de 
kinderen op één van de twee grote, deels overdekte dakterrassen. Daarnaast maken de kinderen 

gebruik van de ruime gezamenlijke buitenspeelplaats van de basisschool. 
  
Het afgelopen jaar is de samenwerking met school nog meer geïntensiveerd; dit om van Brede 

School door te kunnen groeien tot kindcentrum. Zo heeft men o.a. een gezamenlijk 
zorgteamoverleg, is er thema-afstemming, worden gezamenlijke projecten met inloopmomenten 
voor ouders georganiseerd en is er een gezamenlijke nieuwsbrief. 
  
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD bezocht: 
  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijks 
onderzoek 
18-03-2014 

Dit inspectiebezoek betrof een onaangekondigde inspectie op basis van 
kernelementen. Er werd geconstateerd dat het kindercentrum volledig voldeed aan 
de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 
onderzoek 
20-01-2015 

  
Tijdens dit inspectiebezoek heeft er Overleg en Overreding plaatsgevonden tussen 
de toezichthouder en de houder. Geconstateerd werd dat de maximale omvang van 
alle groepen niet stond beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Deze 

overtreding werd door de houder opgelost.  

Jaarlijks 
onderzoek 
21-10-2016 

Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat er werd voldaan aan alle getoetste 
items van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er heft overleg 
en overreding plaatsgevonden op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. 

  
Huidige inspectie 

Op 5 september 2017 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de buitenschoolse 
opvang.  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 
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inspectieactiviteiten bepaald. De huidige inspectie activiteiten richten zich alleen op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk, met enkele items binnen het domein Pedagogisch klimaat. 

  
De huidige inspectie betreft een observatie van de pedagogische praktijk, een 
documentenonderzoek en een interview met de aanwezige beroepskrachten. De toezichthouder is 

enthousiast en goed geïnformeerd over de werkwijze die wordt gehanteerd. Tevens heeft er een 
kort informatief en evaluerend gesprek plaatsgevonden met de manager (Mw. D. van Keersop). 
  
De oudercommissie heeft, via een schriftelijke vragenlijst, aangegeven dat zij de kwaliteit van de 
opvang als positief ervaren: als een betrokken, professionele en verantwoordelijke organisatie. 
Tevens pakken zij nieuwe wijzigingen zoals wet IKK goed op en zijn volop bezig om dit te 
implementeren in hun pedagogisch beleid/praktijk waarvan wij als ouders ook om onze 

mening/advies gevraagd wordt voor zover dit relevant is. 
  
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het welbevinden van de kinderen goed oogt. De kinderen 
laten zien dat ze het naar de zin hebben; zijn enthousiast, lijken ontspannen in contact met 
anderen en tonen emoties die passen bij de situaties. De beroepskrachten en de kinderen zijn 
zichtbaar vertrouwd met elkaar. De beroepskrachten tonen hun enthousiasme en plezier zichtbaar 

naar de kinderen en hebben een actieve houding naar de kinderen. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat  er wordt voldaan aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 

De buitenschoolse opvang staat met 130 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 
748267025. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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 
De observatie heeft plaatsgevonden op een reguliere dinsdagmiddag. Alle bso groepen zijn 
geopend. Tijdens de observatie zijn de kinderen zowel binnen als buiten vrij aan het spelen. De 
meeste kinderen bezoeken de basisschool de Dassenburcht waar de BSO is gevestigd. Enkele 
kinderen bezoeken andere scholen in Nuenen en Gerwen. Deze kinderen worden met de taxi 
opgehaald en gebracht. 

  
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. 
  

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 groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. De kinderen spelen ontspannen samen of spelen alleen. Tijdens het 
buitenspel spelen enkele kinderen gezamenlijk in de tuin met een zelfgebouwde ijsco winkel. 
De kinderen zijn voortdurend met elkaar in gesprek over de dingen die ze willen gaan doen. Er 
wordt gelachen en er worden grapjes met elkaar gemaakt. De jongere kinderen worden door 

deze kinderen erbij betrokken en uitgenodigd om ook een winkel te maken. 
 Zichtbaar is dat beroepskrachten respectvol contact met de kinderen hebben. In de 

gesprekken die de beroepskrachten met de kinderen voeren laten zij actief merken dat zij het 
kind begrijpen en reageren hier adequaat op. Als twee kinderen een kar omgebouwd hebben 
tot een ‘kunstwerk’, sluit de beroepskracht op een passende wijze hierop aan: ‘Zal ik eens een 
mooie foto maken van jullie ontwerp, want deze is wel heel mooi gebouwd.’ De jongens 

glunderen en zijn zichtbaar trots op het resultaat. 

 
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. 
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Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie wordt gewaarborgd: 
 Kinderen kiezen zelfstandig welke activiteit ze willen ondernemen, samen met anderen of 

alleen. De beroepskrachten proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de initiatieven van de 

kinderen. Zo speelt een beroepskracht samen met de kinderen ‘tikkertje’ en verrijkt hun spel. 
De beroepskrachten maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de 
kinderen blijft. Als enkele kinderen kiezen om binnen te willen knutselen, ondersteunt de 
beroepskracht dit initiatief en vraagt belangstellend wat ze willen doen. De meeste kinderen 
zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten van 
betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. Kinderen krijgen ruimte voor 
zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp en 'controlepunt' voor 

wat kan en mag. Als kinderen gebruik willen maken van de computer reageert de 
beroepskracht hierop direct: 'Jullie kennen de afspraken hierover, dus jullie moeten nog even 
wachten.' 

 Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten en 
zijn afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. De activiteiten zijn gevarieerd en 
bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Bij de jongste twee groepen ( 4 tot 6 

jarigen) is er een rustig groepsmoment voor het fruit eten ingebouwd. Dit biedt de kinderen 

zichtbaar een moment van rust. Zo wordt er voor het fruitmoment een groepsspel gespeeld 
waarbij elk kind eigen leer- en ervaringskansen krijgt naar eigen wens en behoefte. 
 

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: 
 Kinderparticipatie staat hoog in het vaandel. Kinderen kunnen kenbaar maken wat hun wensen 

voor verandering of verbetering zijn. De beroepskracht geeft aan dat er deze maand wederom 

een kinderraad wordt gekozen. Het doel is dat dit schooljaar de kinderraad twee keer 
vergadert met de kinderraad van de basisschool. Deze kinderraad bezoekt de andere BSO 
groepen om zodoende de wensen en ideeën van alle kinderen te borgen. Daarnaast heeft de 
bso een ideeënbus. 

 De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Als een kind 

het niet goed vindt dat iemand naast hem komt zitten reageert de beroepskracht direct: 

'<Naam kind>, wil graag naast jou zitten. Als je dit niet wilt dan reageer je niet op deze 
manier. Dan ga je niet schreeuwen, maar dan ga je het uitleggen. De beroepskrachten leggen 
doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en helpen de betreffende situatie stop te zetten of 
op te lossen. 
 

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: 

 De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, 
bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Zo 

worden kinderen gestimuleerd om elkaar te helpen, om op je beurt te wachten en om elkaar 
uit te laten praten. 

  
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (ontvangen, 21-09-2017) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager, Mw. D. Keersop) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (06-09-2017, 15.30 uur - 17.30 uur) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/jacob-catsstraat) 
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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. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
De Verklaringen omtrent het Gedrag, na aanvang van de continue screening, zijn van vier 
aanwezige beroepskrachten getoetst. De VOG's voldoen aan de voorwaarden. De VOG's van 
de overige aanwezige beroepskrachten zijn vorig jaar getoetst. Ook deze VOG's voldeden aan de 

voorwaarden. 

  
Ten tijde van de inspectie zijn er geen stagiaires op deze locatie werkzaam. 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
De diploma's, zijn van vier aanwezige beroepskrachten ingezien. Zij beschikken over een passende 

beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang. De diploma's van de overig aanwezige 
beroepskrachten zijn tijdens de jaarlijkse inspectie van vorig jaar ingezien. Deze diploma's waren 
conform de CAO kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen  

De BSO bestaat uit 9 basisgroepen: 
 

Basisgroep ** Leeftijd  Maximum aantal kinderen  

Nola het Nijlpaard  4     -  5 jaar 20 

Otters  5     -  6 jaar 20 

Pinguïns  6     -  7 jaar 20 

Orka's  7     - 10 jaar 20 

Kikkers  9     - 10 jaar 10 

Piranha's 10    -  13 jaar 30 

Vet Cool Kids** 1   8    -  12  jaar 20 

Vet Cool Kids** 2   6,5 -  8,5 jaar 10 

Vet Cool Kids   4    -  6,5 jaar 20 

  
*  De basisgroep Kikkers is alleen op dinsdag en donderdag geopend 
**De kinderen van alle vestigingen van Kids Society Erica worden op woensdag opgevangen op de 

locatie Jacob Catsstraat in de groep Vet Cool Kids, Vet Cool Kids 1 en Vet Cool Kids 2. Deze 
groepen zijn alleen op woensdag geopend. 
   
Bovenstaande leeftijdsindeling wordt niet strikt gehanteerd. Behalve naar de groepsgrootte wordt 
er ook gekeken naar de behoeften van het kind. Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen eerder 
doorschuiven of juist later doorschuiven naar een oudere leeftijdsgroep. 
  

Daarnaast biedt deze locatie voorschoolse opvang. Tijdens de voorschoolse opvang worden 
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet, gezien het 

aantal en de leeftijd van de kinderen. 
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* Dinsdag 5 september 2017 

  

Basisgroep  Leeftijd  aantal aanwezige 

kinderen  

aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Nola het 
Nijlpaard 

4-5 jaar  19  2 

Otters 5-6 jaar  19  2 

Pinguïns 6-7 jaar  17  2 

Orka's 7-10 jaar  18  2 

Piranha's 10-13 
jaar 

 20  2 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager, Mw. D. Keersop) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties (06-09-2017, 15.30 uur - 17.30 uur) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/jacob-catsstraat) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (4 beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (4 beroepskrachten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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 basisgroepen. 
(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) 
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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) 

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) 

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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

11 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-09-2017 
Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat te Nuenen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 130 
 
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 : 05-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 28-09-2017 

Zienswijze houder : 05-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 06-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 
 

 
 
 
 
 

 


