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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 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 4 
groepen dagopvang en 9 BSO groepen gehuisvest. Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat is 
geopend op alle werkdagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. Er zijn vier groepen; 1 babygroep, 1 
peutergroep en twee verticale groepen, waarvan 1 groep ook flexibele opvang biedt. De 
groepsruimtes van het kinderdagverblijf bevinden zich op de begane grond. De opvang vindt plaats 

in kleurrijk ingerichte groepsruimtes en de speelhal waaraan de groepsruimtes zijn gelegen. De 
kinderen kunnen gebruik maken van een aan de groepsruimten grenzende buitenspeelruimte. Eén 
van de buitenspeelruimtes wordt op bepaalde dagen en tijden met de peuterspeelzaal gedeeld. 
  
Wijziging kindplaatsen 
Op 19 januari 2017 heeft de houder bij de gemeente Nuenen een verzoek tot uitbreiding ingediend. 
De gemeente heeft aan dit verzoek voldaan, waardoor met ingang van 1 februari 2017 het aantal 

kindplaatsen gewijzigd is van 62 naar 74. Er heeft geen incidenteel onderzoek plaatsgevonden. 
  
Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat staat als voorschoolse voorziening geregistreerd in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en biedt voorschoolse educatie aan in de 
peutergroep Blauwe Pauwen. 
  

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 2013-heden 
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van 2014-2017: 
  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 
15-05-2014 

Tijdens dit inspectiebezoek werden overtredingen geconstateerd binnen het 

domein Pedagogisch klimaat inzake het pedagogisch beleid en voorschoolse 
educatie en binnen het domein Veiligheid en gezondheid inzake risico-
inventarisatie veiligheid en plan van aanpak veiligheid. Op deze overtredingen 
werd gehandhaafd. 

Nader 
onderzoek 

21-01-2015 

Tijdens dit onderzoek werden twee items inzake het pedagogisch beleid, waaraan 
tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

Geconstateerd werd dat de getoetste items volledig voldeden aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 
onderzoek 
01-07-2015 

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

Jaarlijks 
onderzoek 
25-05-2016 

Tijdens dit inspectiebezoek werd geconstateerd dat de getoetste items niet 
volledig voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er 
werden overtredingen geconstateerd binnen het domein Pedagogisch Klimaat 
inzake voorschoolse educatie met name omvang aanbod voorschoolse educatie en 
VVE-bevoegdheid beroepskrachten. 

Nader 
onderzoek 
07-02-2017 

Tijdens dit onderzoek werd geconstateerd dat de houder beide voorgaande 
overtredingen (jaarlijks onderzoek 25-05-2016) heeft opgelost. 
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Huidige inspectie 
Op 5 september 2017 is een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek gebracht aan het 

kinderdagverblijf. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een 
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 en zijn tijdens dit 

inspectiebezoek aangevuld met enkele items uit de volgende domeinen: Personeel en groepen, 
Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en inrichting en Ouderrecht 
  
Tijdens de inspectiebezoeken is de toezichthouder door de aanwezige beroepskrachten enthousiast 
en uitgebreid geïnformeerd over hun werkwijze. Verschillende documenten zijn op de locatie 
ingezien. Daarnaast heeft er dezelfde dag een informatief en evaluerend gesprek plaatsgevonden 
met de manager (Mw. D. Keersop). Op verzoek zijn enkele documenten overzichtelijk nagestuurd. 

  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er in alle groepen een aangename sfeer is. 
De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Zij laten emoties zien 
die passend zijn bij de situaties en lijken ontspannen in het contact met anderen. De 
beroepskrachten hebben een actieve houding en hebben oog voor de initiatieven van de kinderen. 
Vanuit deze gedachte wordt er vorm gegeven aan vrij spel, activiteiten en het pedagogisch 

handelen. Opvallend is dat de beroepskrachten enthousiast vertellen over de ontwikkelingen die dit 

jaar op de locatie centraal hebben gestaan. Zo wordt sinds dit jaar de activiteitenplanning vanuit 
het VVE-programma, met uitzondering van de babygroep, door alle groepen gebruikt. 
  
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. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen  aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
Het kinderdagverblijf staat met 74 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 
659363653 

 

 
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. 

  
Het domein Voorschoolse educatie is beoordeeld, omdat het een door de gemeente Nuenen 
gesubsidieerde kinderdagverblijf betreft. 
  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een reguliere dinsdagmorgen 

op alle groepen van de dagopvang. Er wordt door de kinderen zowel binnen als buiten gespeeld. 
  
Conclusie 
Tijdens de observaties 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: 
 De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze weten persoonlijke bijzonderheden. In 

het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. Zo is gezien dat enkele kinderen extra 
ondersteunt worden als er bezoek (toezichthouder) in de groep plaatsneemt: 'Nee, die ken je 
niet <Naam kind>. Deze mevrouw komt even naar ons kijken hoe wij samenspelen'. Bij 

navraag wordt aangegeven dat het voor deze kinderen belangrijk is om hen bij nieuwe 
situaties hierin te begeleiden. Als tijdens het interview met een beroepskracht de 
beroepskracht bemerkt dat het kind zich niet prettig voelt reageert de beroepskracht hierop 
direct: 'Ik zie dat jij dit nu niet leuk vindt <Naam kind>. Zullen wij nu samen gaan praten, 
want jij kunt altijd zo gezellig met mij brabbelen'. 

 De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding 

aan en praten met taal die past bij de leeftijdsgroep. Beroepskrachten vertellen de kinderen 

wat ze gaan doen, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten en wat er van hen wordt 
verwacht: 'Ik zal je slabber afdoen. Dan kun jij ook weer fijn gaan spelen'. 
 

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: 
 De beroepskrachten helpen de kinderen bij contacten met andere kinderen als dit nodig is, of 

de situatie onveilig wordt. Als een kind verdrietig bij een beroepskracht haar verhaal komt 

doen over een fiets die zij ook wil gebruiken, stelt de beroepskracht voor om dit samen te 
gaan bespreken met het betreffende kind. De beroepskracht geeft op een passende manier 
steun, zodat het kind de betreffende situatie weer zelf aan kan. Vervolgens fietst het kind op 
een andere fiets, waarop zij ook iets anders kan vervoeren. 

 Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De beroepskrachten 
benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier voor kinderen. 
Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De beroepskrachten 

plannen 'speelwerkactiviteiten' met een doel. Tijdens het inspectiebezoek staat het thema Dit 
ben ik centraal. Tijdens diverse activiteiten staan diverse ontwikkelingsgebieden centraal zoals 
o.a. taal, motoriek en sociale vaardigheden. In het pedagogisch handelen staan de initiatieven 
van de kinderen centraal. Zo vertelt de beroepskracht dat de meetlat op de muur is 
aangebracht, omdat de kinderen vooral geïnteresseerd waren in elkaars lengte. De activiteit is 
zodoende aangepast op het meten van elkaars lengte. 

 De beroepskrachten stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen. Als tijdens het eten een 

kind teleurgesteld naar een beroepskracht kijkt stimuleert de beroepskracht het kind direct: 
<Naam kind>, het lukt je wel om je boterham door te snijden. Probeer het nog maar eens heel 
rustig.' Het kind probeert het nogmaals en kijkt zichtbaar trots als het hem gelukt is. 

  
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 laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in 

als zichtbaar is dat kinderen het samenspel niet als prettig ervaren. Als een kind zichtbaar 
verdrietig reageert tijdens een samenspel met een ander kind in het speelhuis, reageert de 
beroepskracht direct. De beroepskracht verwoordt wat er gebeurt en ondersteunt de kinderen 
om er weer samen uit te komen. 

 De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Als een 

kind vertelt dat hij de Olifant buiten ziet liggen, reageert de beroepskracht hierop direct: 'Die 

vind jij leuk <Naam kind>.' Als andere kinderen belangstellend komen kijken nodigt de 
beroepskracht hen uit om met hen in gesprek te gaan over de olifant. Vervolgens vertellen de 
kinderen elkaar allerlei verhalen over de olifant. Bij navraag blijkt dat de olifant centraal stond 
in het verhaal dat vanochtend werd voorgelezen.   

  
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: 

 Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Zo worden kinderen aangezet om elkaar te laten 
uitpraten, om op je beurt te wachten en om elkaar te helpen. Als een kind de washandjes aan 

de kinderen mag uitdelen wordt hij gecomplimenteerd om zijn hulp en als een kind aan tafel 
wil gaan zitten worden de kinderen verzocht om op te schuiven zodat iedereen kan zitten. 

   
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 beleids- en werkplan. Tijdens teamoverleggen staan 
pedagogische werkwijze/ pedagogisch beleid en protocollen centraal. 
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Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

Elke dagopvanglocatie van KSE heeft een VVE-groep waar kinderen met een indicatie vanuit 
Zuidzorg terecht kunnen. In deze groep wordt hen extra ondersteuning geboden voor een optimale 
(taal)ontwikkeling voor VVE opgeleide pedagogisch medewerkers. Ook de kinderen zonder indicatie 
in deze groep wordt VVE aangeboden. Binnen KSE locatie Jacob Catsstraat is dagopvangroep "De 
Blauwe Pauwen" de VVE groep.(uit: pedagogisch werkplan KDV Jacob Catsstraat 2017) 
  
De houder heeft een vijfjarig VVE beleidsplan ontwikkeld. Sinds januari 2015 heeft Kids Society 

Erica een professionaliseringstraject uitgezet zodat de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een 
integraal onderdeel vormt van het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers van 
Kids Society Erica. Het uitgangspunt van de organisatie is dat deze ontwikkelingsgerichte 
benadering van belang is, zodat naast het creëren van een optimaal pedagogisch klimaat, in een 
voorbereide speelleeromgeving een beredeneerd activiteitenaanbod wordt aangereikt. Iedere 
afzonderlijke locatie van Kids Society Erica heeft een andere startpositie en ontwikkeling voor de 

verdere implementatie van VVE. 

  
Kids Society Erica streeft er naar dat alle groepen de gedachte van VVE praktiseren en daarom 
volgen alle medewerkers van de dagopvang een vijfjarig VVE opleidingsplan. 
  
Programma voorschoolse educatie 
Voor de voorschoolse educatie maakt kinderdagverblijf Jacob Catsstraat gebruik van 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. 

  
Vanaf 9 februari 2017 wordt er gewerkt met een thema planning. Er worden wekelijkse activiteiten 
ontwikkeld voor in zowel de grote als kleine groep, met duidelijk geformuleerde doelen op de 
volgende ontwikkelingsgebieden: taal, motoriek, rekenprikkel en sociaal emotionele ontwikkeling. 
Ten tijde van de inspectie staat het thema Dit ben ik centraal. De beroepskracht geeft aan dat de 

indeling van de groepjes per keer anders is. Gezien is dat er op de locatie een VVE map aanwezig 

is, waarin een halfjaarlijks VVE thema planning aanwezig is en waarin o.a. wordt geregistreerd 
welke kinderen hebben deelgenomen aan de activiteiten. De VVE-map bestaat uit de volgende 
documenten: 
 Een halfjaarlijks VVE thema planning. 
 Een wekelijks activiteitenformulier, waarop activiteiten per week staan uitgewerkt op de 

volgende onderdelen: doel activiteit, opbouw activiteit, materialen, tips inrichting, activiteit 
kleine groep, activiteit grote groep en evaluatie. 

 Een weekplanformulier, waarop wekelijks iedere activiteit wordt ingevuld. Door de 
beroepskrachten wordt hierop de verdeling van de kinderen over activiteiten uitgewerkt. 
Hierop wordt o.a. vermeld welke kinderen aan de activiteit gaan deelnemen en de 
beroepskracht die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de activiteit in respectievelijk 
kleine of grote groep. 

Geconstateerd is dat de VVE thema planning locatiebreed wordt gebruikt. In alle groepen is 
zichtbaar dat het thema Dit ben ik centraal staat. Zo zijn knutselwerkjes van de kinderen, gericht 

op dit thema, zichtbaar en wordt er in alle groepen samen met de kinderen vorm gegeven aan de 
thema-hoek. In de loop van de komende weken wordt dit verder uitgebouwd. De beroepskrachten 

geven aan dat zij per groep een eigen invulling geven aan de activiteiten afgestemd op de kinderen 
in de desbetreffende groep. 
  
Omvang aanbod voorschoolse educatie 

De VVE-peutergroep De Blauwe pauwen is geopend op alle werkdagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. 
Het voorschoolse aanbod is ingebed in het dagprogramma. Peuters met een VVE-indicatie hebben 
minimaal een VVE aanbod van 10 uur per week. 
  
Ten tijde van de inspectie worden geen peuters met een VVE indicatie opgevangen. 
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Opleidingseisen beroepskrachten voorschoolse educatie 
De beroepskrachten van de VVE groep de Blauwe Pauwen zijn in het bezit van een certificaat van 

het behalen van een VVE-bevoegdheid. 
   
Groepsgrootte en aantal beroepskrachten 

De peutergroep de Blauwe Pauwen bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Per acht kinderen is er minimaal één beroepskracht aanwezig. 
  
Opleidingsplan 2017-2018 
De houder heeft een VVE beleidsplan opgesteld. Hierin is een professionaliseringstraject voor de 
gehele organisatie opgenomen. Voor dit schooljaar staan de volgende trainingen/coaching centraal: 
 Pedagogische coaching 'on the job' door Orthopedagogen binnen de organisatie: centraal 

staat ondersteuning/feedback pedagogisch handelen; 
 Taal: Centraal staat de vraag hoe op een goede effectieve manier de spraak-taalontwikkeling 

van kinderen ondersteund kunnen worden; 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager, Mw. D. Keersop) 

 VVE-certificaten (4 beroepskrachten Blauwe Pauwen) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (Scholingsgids KSE 2017-2018) 
 VVE Beleidsplan KSE 2014-2017 
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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. De 
beroepskracht-kindratio is gecontroleerd door middel van roosters en bezettingslijsten. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
De Verklaringen omtrent het Gedrag, na aanvang van de continue screening, van vier aanwezige 
beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. De VOG's voldoen aan de voorwaarden.  

  

Ten tijde van de inspectie zijn er geen stagiaires op deze locatie werkzaam. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
De beroepskwalificaties zijn steekproefsgewijs van vier aanwezige beroepskrachten getoetst. Deze 
beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang. 

  
 
Opvang in groepen 
De dagopvang bestaat uit vier stamgroepen. 
  

Stamgroep Leeftijd Maximum aantal kinderen 

*Paarse Vlinders 0-4 jaar 16 

Gouden Leeuwen 0-4 jaar 16 

Oranje Guppies 0-2 jaar 14 

Blauwe Pauwen 2-4 jaar 16 

  

*De verticale groep de Paarse Vlinders bieden ook flexibele opvang. Deze opvang is bedoeld voor 
de kinderen van de ouders die te maken hebben met onregelmatige werktijden; binnen de 

openingstijden. Zodra er 16 kinderen in de groep zijn splitst de groep zich op en zal de groep 
Paarse Vlinders Flexibel gebruik gaan maken van een beschikbare aangrenzende groepsruimte.   
  
  
Beroepskracht-kindratio 
Ten tijde van het inspectiebezoek is gebleken dat er voldoende beroepskrachten aanwezig waren 
gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen: 

  
Observatie 05-09-2017 

Groep Oranje Guppies 

 Leeftijd   0-2 jaar 

 Aantal kinderen aanwezig  10 

 Aantal beroepskrachten aanwezig   3 

  
   

Groep  Gouden Leeuwen 

 Leeftijd   0-4 jaar 

 Aantal kinderen aanwezig  14 

 Aantal beroepskrachten aanwezig   3 

  
  

Groep Paarse Vlinders 

 Leeftijd    0-4 jaar 

 Aantal kinderen aanwezig   16* 

 Aantal beroepskrachten aanwezig    3 
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 * 0-jarige: 1 kind/ 1 jarigen: 5 kinderen/ 2 jarigen: 6 kinderen/ 3 jarigen: 4 kinderen 
  

  

Groep  Blauwe Pauwen 

 Leeftijd    2-4 jaar 

 Aantal kinderen aanwezig   13 

 Aantal beroepskrachten aanwezig    2 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager, Mw. D. Keersop) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (05-09-2017, 9.15 uur tot 12.00 uur) 

 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/jacob-catsstraat) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (4 beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (4 beroepskrachten) 
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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. 
  
In de praktijk is beoordeeld of het vierogenprincipe in alle risicosituaties en -ruimten voldoende 
waarborg biedt. 
  

  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De laatste risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd door twee beroepskrachten 
op 1 februari 2017. De houder 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 is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. Naar aanleiding 
van de risico-inventarisatie zijn actieplannen opgesteld, waarin eindverantwoordelijke en een 
uiterlijke datum voor uitvoering zijn opgenomen. Alle uit te voeren acties zijn gerealiseerd. 
  
Uitvoering beleid veiligheid en gezondheid in de praktijk 
Op grond van gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de observatie op de groepen is 

geconcludeerd, dat het personeel het beleid veiligheid en gezondheid kent en over het algemeen 
op een juiste wijze in de praktijk brengt. Tijdens de inspectie kunnen beroepskrachten risico's 
benoemen en aangeven welk beleid wordt uitgevoerd om een risico te reduceren. Met de 
beroepskrachten is o.a. het beleid besproken rondom handhygiëne, beleid binnenmilieu en het 
beleid rondom gebruik koelkast. Zo is o.a. gezien dat de kinderen de handen wassen na het buiten 
spelen en na het toiletbezoek en dat de temperatuur van de koelkast en CO2 metingen worden 

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). 
  

Bij navraag is gebleken dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de Meldcode voor 
kindermishandeling. Deze meldcode wordt jaarlijks binnen het team besproken. In 2017 heeft dit 
op 26 januari 2017 plaatsgevonden tijdens de teamvergadering KDV. 
  
Binnen Kids Society Erica heeft de vestigingsmanager de taak van aandachtsfunctionaris. Hierbij 
wordt zij eventueel ondersteund door de assistent vestigingsmanager. De beroepskrachten zijn 

hiervan op de hoogte. 
 
 

Vierogenprincipe 
In 2011 heeft de commissie Gunning in haar rapport naar aanleiding van de zedenzaak in 
Amsterdam het vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe heeft tot doel om situaties 
te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik of 

mishandeling bij kinderen in de dagopvang. 
  
De houder heeft een algemeen beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding, bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 
  



 

12 van 21 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-09-2017 
Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat te Nuenen 

De houder draagt er voldoende zorg voor dat beroepskrachten te allen tijde gezien of gehoord 
kunnen worden tijdens hun werkzaamheden door een andere volwassene. Tijdens de observatie en 

bij navraag van de beroepskrachten is gebleken dat zij op de hoogte zijn van de vastgelegde 
afspraken en er naar handelen. Zo is gezien dat de volgende voorzieningen zijn getroffen en 
afspraken zijn gemaakt: 

 De groepsruimtes zijn transparant. Dat wil zeggen dat vanuit de speelhal alle groepsruimte in 
te zien zijn. De deuren van de keukens en verschoonruimtes zijn voorzien van een raam. Ook 
in de deuren van de slaapkamers zitten ramen. De slaapkamers zijn uitgerust met een 
babyfoon. De toiletdeuren van de kinderen zijn half hoog dus toegankelijk voor toezicht; 

 Tijdens de inspectie is er per groep meer dan één beroepskracht werkzaam. De 
beroepskrachten geven aan dat indien zij alleen werkzaam zijn er achterwacht of toezicht is 
geregeld, die onaangekondigd binnen kunnen lopen. Zoals vestigingsmanager, assistent-

manager, huishoudelijke dienst, pedagogisch medewerkers. Gezien is dat er regelmatig bij 
elkaar wordt binnengelopen of dat beroepskrachten via de speelhal langslopen en zicht hebben 
op de diverse groepsruimten; 

 De beroepskrachten geven aan dat indien een beroepskracht alleen staat de tussendeuren 
worden opengezet zodat er voortdurend toezicht is vanuit de andere groep; 

 Doordat de buitenruimte grenst aan de dagopvangruimte is er rechtstreeks zicht van binnen 

naar buiten en omgekeerd. Dit voor het geval dat er een medewerker met een groepje 

kinderen buiten is en een medewerker binnen; 
 Indien een beroepskracht alleen een uitstapje maakt met de kinderen is dit altijd een vaste 

kracht. Uitstapjes zijn alleen toegestaan indien deze plaatsvinden in een openbare omgeving 
waar andere mensen aanwezig zijn (sociale controle). Bij voorkeur wordt een uitstapje met 
minimaal twee beroepskrachten gemaakt; 

 Het protocol kindermishandeling wordt jaarlijks binnen het team besproken. Beroepskrachten 

zijn bekend met het protocol. 
  
Tijdens de inspectie stonden op alle groepen twee beroepskrachten. Zodoende waren de 
bovenstaande afspraken niet van toepassing tijdens de observatie. 
  
  
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager, Mw. D. Keersop) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (05-09-2017, 9.15 uur tot 12.00 uur) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (01-02-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (01-02-2017) 

 Actieplan veiligheid (2017) 

 Actieplan gezondheid (2017) 
 Meldcode kindermishandeling (Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 

versie juli 2013) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid Kids Society Erica01-07-2015) 
 Pedagogisch werkplan (DKE17004 Pedagogisch werkplan KDV Jacob Catsstraat) 
 Notulen teamoverleg (26-01-2017) 
 5.01 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie 2) 

 2017 Jan. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

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

Kids Society Erica Jacob Catsstraat dagopvang heeft de beschikking over vijf groepsruimtes en een 
centrale hal waaraan deze ruimtes zijn gelegen. Elke groepsruimte heeft de beschikking over twee 
slaapkamers. 
  
De houder staat met 74 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register voor Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. Geconstateerd is dat de beschikbare m² per kind voldoet bij 74 kindplaatsen. Per 
kind dient er 3,5 m² beschikbaar te zijn. 

  

Volgens de huidige groepssamenstelling ziet dit er als volgt uit:  

Groepsruimte Aantal m² Maximaal aantal kinderen m²per kind 

*Paarse Vlinders  62,1  16  3,8 

Gouden Leeuwen  62,1  16  3,8 

Oranje Guppies  58,7  14  4,1 

Blauwe Pauwen  61,3  16  3,8 

*Flexibele groep  61,5    8  7,6 

  
 * Dit betreft een groepsruimte die alleen gebruikt wordt bij incidentele activiteiten of indien 16 
kinderen de flexibele groep Paarse Vlinders bezoeken. De groep wordt dan opgesplitst waarbij de 
flexkinderen gebruik maken van deze groepsruimte. Dit betekent dat in deze groepsruimte 

maximaal 8 kinderen gelijktijdig hiervan gebruik maken. 
  
Daarnaast heeft het kindercentrum de beschikking over een gezamenlijke speelhal van 93,7 m². 
Deze speelhal wordt ook gebruikt als zogenaamde verkeersruimte, aangezien alle groepen door 
middel van deze speelhal bereikbaar zijn. Dit betekent dat niet de gehele m² meegenomen worden 
als beschikbare binnenspeelruimte. Bovendien kan deze speelhal door iedere groep gebruikt 

worden, zodat de beschikbare m² binnenspeelruimte verdeeld worden over alle groepen. Dit 

betekent dat de locatie over ruim voldoende m² beschikt. 
  
 
Buitenspeelruimte 
Kinderdagverblijf Kids Society Erica Jacob Catsstraat heeft de beschikking over een eigen omheinde 
buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en is aangrenzend aan de 
groepsruimtes. De groepsruimtes van de Paarse Vlinders, de Flexibele groep en de Gouden 

Leeuwen grenzen aan een omheinde buitenspeelruimte, waarvan tevens de peuterspeelzaal 't 
Kwetternest op bepaalde dagen en tijden gebruik maakt. De groepsruimtes van de Oranje 
Guppies en de Blauwe Pauwen grenzen eveneens aan een omheinde buitenspeelruimte. 
  
De houder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met 74 
kindplaatsen. Geconstateerd is dat de beschikbare m² buitenspeelruimte per kind voldoet bij 74 

kindplaatsen. Per kind dient er 3 m² beschikbaar te zijn: 
   

Buitenspeelruimte Aantal 

m² 

Paarse Vlinders/Flex groep/ Gouden Leeuwen/Peuterspeelzaal 't Kwetternest  294 

Oranje Guppies/Blauwe Pauwen  252 

    

Totale buitenspeelruimte  546 

Beschikbare m² per kind (bij 74 kindplaatsen + 16 kindplaatsen peuterspeelzaal 't 
Kwetternest op bepaalde dagen en tijden) 

     6 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties (05-09-2017, 9.15 uur tot 12.00 uur) 
 Plattegrond (A.O.19 / Plattegrond tuin JC) 
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Ouderrecht 

 
  

Inleiding 
Binnen dit domein is beoordeeld of er een oudercommissie aanwezig is. Tevens is gekeken of er 
een reglement oudercommissie is vastgesteld dat voldoet aan de voorwaarden. 
  
 
Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld met vijf leden. Zowel ouders van de dagopvang als 
de buitenschoolse opvang zijn hierin vertegenwoordigd. 
  
De oudercommissie heeft aangegeven dat het afgelopen jaar o.a. uitgebreid gesproken is over het 
gebruik van social media, in verband met zorgen rondom waarborging privacy. De oudercommissie 
is tevreden hoe dit is opgepakt en dat al reeds een social media protocol in ontwikkeling was. 
  

Reglement 

Er is een reglement vastgesteld en ondertekend op datum. Het reglement omvat: 
 regels omtrent het aantal leden; 
 regels omtrent de wijze van kiezen van leden; 
 regels omtrent de zittingsduur van de leden; 
 geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie; 
 wijzigingen in het reglement na instemming van de oudercommissie. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (ontvangen,21-09-2017) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager, Mw. D. Keersop) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Reglement oudercommissie (DKE17042 Reglement Decentrale Oudercommissie, 27-06-2017) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/jacob-catsstraat) 
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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) 

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 

wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is 
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het 

werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de 

kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig 
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
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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 en 3.8g 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 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) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder 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) 
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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 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) 

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) 

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) 

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 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) 

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

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 

vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 

te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 74 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
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. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 


