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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
Kids Society Erica is een middelgrote kinderopvang organisatie met negen vestigingen in de 
gemeenten Nuenen en Eindhoven. 

  
BSO Kids Society Erica Tellegenstraat is een kleinschalige BSO die gehuisvest is in het stadsdeel 
Strijp in Eindhoven. De buitenschoolse opvang (BSO) is gevestigd in basisschool de Schakel. Naast 
de BSO biedt Kids Society Erica tevens dagopvang en peuteropvang op het terrein van de 
basisschool. 
  
Het betreft onderstaande drie vestigingen: 

 BSO Kids Society Erica Tellegenstraat. Eén basisgroep (4 tot 12 jarigen). Registratienummer 
LRKP:759871140 

 Dagopvang Kids Society Erica Tellegenstraat. Eén verticale stamgroep kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 4 jaar en een peutergroep op dinsdagen, met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Registratienummer LRKP: 463536629. 

 Peuterwerk Kids Society Erica Johannes Buijslaan. Een stamgroep met maximaal 16 kinderen 
in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. Registratienummer LRKP: 805424751. 

  
Op de BSO worden alleen kinderen opgevangen van basisschool de Schakel. De kinderen worden 
opgevangen in één basisgroep. Op de BSO worden op het moment van de inspectie maximaal 20 
kinderen opgevangen in één basisgroep 'De Draken'. De basisgroep wordt in de praktijk vaak 
opgesplitst in twee groepen: de jongste Draken (4 tot 7 jarigen) en de oudste Draken ( 7 tot 12 
jarigen). Op woensdagen is de BSO gesloten. Als er kinderen voor de woensdag worden 

aangemeld, kunnen zij gebruik maken van de BSO in Nuenen. 
  
De opvang vindt plaats in twee voor de BSO ingerichte klaslokalen. Op dinsdagen maakt de groep 
de jongste Draken gebruik van de peutergroepruimte, de aula, speelzaal en eventueel klaslokaal 

van de basisschool de Schakel. 
  
Op de BSO wordt tevens voorschoolse opvang (VSO) aangeboden. Er maken maximaal 9 kinderen 

gebruik van dit aanbod. 
  
De BSO werkt met een vast team van twee beroepskrachten. Tijdens vakanties worden beide 
groepen samengevoegd. 
   
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 
De BSO wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de inspectiegeschiedenis van 

2013-2015. 

Soort 
inspectie 

Bevindingen 
  

Jaarlijkse 

inspectie 
27-01-
2014 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste items, waaronder 

pedagogische praktijk en enkele items binnen het domein Personeel en groepen en 
binnen het domein Veiligheid en gezondheid m.n. risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid en Meldcode kindermishandeling, volledig voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 
inspectie 

28-04-
2015 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat alle getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Tijdens dit onderzoek is de 

pedagogische praktijk en zijn een aantal items met betrekking tot de inzet van 
personeel en de opvang in groepen beoordeeld. 

Jaarlijkse 
inspectie 
11-08-

2016 

De inspectie heeft plaatsgevonden op basis van risico-gestuurd toezicht. De 
inspectieactiviteiten richtten zich op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld 
met enkele items binnen het domein Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en 

inrichting en Ouderrecht. Alle getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. 
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Huidige inspectie 
Op 19 september 2017 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de BSO. In dit 
inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 

gestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 
activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
Conclusie  
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) 
In het inspectierapport 27-01-2014 staat het volgende opgenomen: 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staat het kindercentrum met 
maximaal 40 kindplaatsen geregistreerd. De aanwezige binnenspeelruimte is echter maar 
toereikend voor maximaal 32 kinderen. De gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen zijn zodoende niet conform de praktijk. De houder dient deze wijziging door te 

geven aan de gemeente Eindhoven, zodat in het LRKP het kindercentrum met maximaal 32 
kindplaatsen geregistreerd staat. 
  
De BSO is nog steeds met 40 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 759871140. 
 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  

  
Pedagogische praktijk 
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. 

  

Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een regulier dinsdagmiddag. 
Er waren 16 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Tijdens de observatie spelen de kinderen 
buiten, vindt een eetmoment plaats en gaan de kinderen op uitstapje naar een openbare speeltuin 
in de wijk. 
  
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 normen en waarden. 
  
Uitvoering pedagogisch beleid 
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 het teamoverleg wordt een 

thema uit het pedagogisch beleidsplan besproken. De beroepskrachten geven tijdens de inspectie 
aan dat de laatste teamveraderingen in het teken hebben gestaan van de wijzigingen rondom de 
Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het pedagogisch beleidsplan- en werkplan wordt 

hierop aangepast. 
  
Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 

het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 
gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt: 
 Het welbevinden van de kinderen oogt goed. Kinderen spelen buiten met de verschillende 

materialen: ballen, fietsen, skelter, skeelers, etc. De oudste BSO Kinderen (Grote Draken) 
waren tijdens de observatie met de beroepskracht naar een nabijgelegen speeltuin om herfst-
attributen te verzamelen. Rond 15.30 uur gaan alle kinderen naar de groepsruimte voor een 
eet- en drinkmoment. De groep wordt opgesplitst in de Jongste Draken en Oudste Draken. 
Beide basisgroepen eten in een eigen groepsruimte om de sociaal-emotionele veiligheid te 
waarborgen en tijdens de gesprekken aan te kunnen sluiten bij de leeftijdsgebonden behoeften 

en het gespreksniveau van kinderen. Zichtbaar is dat de kinderen genieten van het 

rustmoment. Tijdens het tafelmoment vinden er volop gesprekken plaats, bijvoorbeeld over de 
reizen en uitstapjes die de kinderen tijdens de zomervakantie hebben gemaakt. De 
beroepskrachten hebben oog voor alle kinderen, ook de rustige kinderen krijgen de 
mogelijkheid om te vertellen en worden op een rustige/sensitieve wijze door de 
beroepskrachten bij het gesprek betrokken.  
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Persoonlijke competentie 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 

gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt: 
 Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en de schooldrukte af te reageren. 

Kinderen kunnen de activiteiten kiezen die passen bij hun interesse en energieniveau. Tijdens 

zelfstandig spel in de groepsruimte kunnen kinderen zelf spelmaterialen uit de kasten pakken. 
Middels foto's van spelmateriaal, dat op de deuren van de kasten is geplakt, is voor de 
kinderen zichtbaar welk materiaal er aanwezig is. Hierdoor kunnen kinderen ook zelfstandig de 
materialen opruimen. 

 De beroepskrachten houden zichtbaar rekening met de ontwikkelingsgebonden behoeften en 
persoonlijkheidskenmerken van een kind. Zo is er een kind dat zichtbaar moeite heeft met 

stilzitten tijdens het eetmoment. Zodra het kind zijn eten en drinken op heeft vraagt het kind 

aan de beroepskracht of het van tafel mag. De andere kinderen weten dat dit kind het moeilijk 
vindt om lang stil te zitten. De beroepskracht overlegt samen met het kind waar het graag 
mee wil spelen en gaat er mee akkoord dat het kind eerder van tafel gaat dan de andere 
kinderen. 
 

Sociale competentie en Overdracht van waarden en normen 

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 overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt: 
 De beroepskrachten geven kinderen de ruimte om zelf ideeën in de brengen en aan de geven 

naar welke activiteiten hun voorkeur uitgaat. Zo vraagt meer dan de helft van de kinderen of 
ze na het eetmoment weer terug mogen spelen bij het openbare speeltuintje. De 
beroepskrachten leggen uit dat als er een hele grote groep naar de speeltuin wil, er twee 

beroepskrachten en alle kinderen mee moeten. Alle kinderen nemen, unaniem het besluit om 

naar het speeltuintje te gaan. De beroepskrachten complimenteren de kinderen met het goede 
idee en de wijze waarop het besluit is genomen om allemaal naar de speeltuin te gaan. 

 Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk voor de kinderen. De beroepskrachten 
laten tijdens de inspectie de kinderen zelf nadenken over de afspraken. Zo vraagt een 
beroepskracht aan  kinderen: "Weten jullie nog wat we hebben afgesproken tijdens het spelen 
met de houten balken/blokken?" De kinderen benoemen daarna zelf de regel. 

   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (19-09-2017. Tijd:15.00-16.20 uur. Aantal aanwezige kinderen: 16 met 2 Pm'ers) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/tellegenstraat) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd tijdens de inspectie. 
  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

Tijdens de inspectie is steekproefsgewijs de VOG getoetst van één medewerker die tijdens de 
inspectie werkzaam was. 
 
Er is geconstateerd dat de medewerker beschikt over een VOG met het screeningsprofiel 84 en 86 
en de VOG is aangevraagd in het kader van de continuescreening. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 

Tijdens de inspectie is het diploma getoetst van één werkzame beroepskracht. De beroepskracht 
beschikt over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
De BSO bestaat uit één basisgroep: 

  

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

Draken 4-12 jarigen 20 

  
In de praktijk wordt deze basisgroep vaak opgesplitst in twee groepen: de jongste Draken (4 tot 7 
jarigen) en de oudste Draken ( 7 tot 12 jarigen). 
  
Ten tijde van de inspectie zijn op de drukste dag 16 kinderen aanwezig. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet, gezien het 
aantal en de leeftijd van de kinderen. 
  
  
Gebruikte bronnen: 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (19-09-2017. Tijd:15.00-16.20 uur. Aantal aanwezige kinderen: 16 met 2 Pm'ers) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (1 beroepskracht) 
 Diploma's beroepskrachten (1 beroepskracht) 
 Presentielijsten (19-09-2017) 
 Personeelsrooster (19-09-2017) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica Tellegenstraat 

Website : http://www.kinderopvangerica.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 :  Verone van Kilsdonk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 19-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 22-09-2017 

Zienswijze houder : 27-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De manager heeft is een mail op 26-09-2017 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het 
rapport en geen gebruik te maken van een zienswijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


