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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. 
  
Vanaf 1 september 2016 vormen de basisschool de Nieuwe Linde samen met Kids Society Erica van 
Duijnhovenlaan buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal de Klompjes van Stichting 
Peuterzalen Nuenen, het kindcentrum de Nieuwe Linde. Zowel de manager als de beroepskrachten 
geven aan dat de samenwerking met de partners soepel en vloeiend verloopt. Vanaf juli 2017 is er 
eveneens een dagopvanggroep de Zeehondjes (0-4 jarigen) van Kids Society Erica in het 

kindcentrum in exploitatie. 
  
Kids Society Erica locatie van Duijnhovenlaan heeft sinds schooljaar 2017-2018 drie groepen 
buitenschoolse opvang (BSO), namelijk de Poolvossen (4-6 jarigen), de Sneeuwuilen (6-8 jarigen) 
en de Ijsberen (8-10 jarigen). De vestigingsmanager en de beroepskrachten geven aan dat 
hiervoor bewust is gekozen, om zodoende nog beter aan te sluiten bij de leeftijd en beleving van 
de kinderen. 

  
De BSO maakt gebruik van drie groepsruimten en een atelier. Bovendien kan er gebruik worden 
gemaakt van de speelzaal en de theaterhal van de basisschool. De peuterspeelzaal maakt tijdens 
schooltijd gebruik van één van de groepsruimten. De groepsruimten zijn gezellig en huiselijk 
ingericht met vrolijke kleuren en afgestemd op de leeftijdscategorie van de groep. Zo is de ruimte 
van de Ijsberen (8-10 jarigen) ingericht met een chillruimte met o.a. spelcomputer. 

  
Kids Society Erica van Duijnhovenlaan BSO is geopend op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag van 14.45 tot 18.30 uur. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt op deze locatie 
ook vakantieopvang geboden op de openingsdagen. Op alle dagen wordt er voorschoolse opvang 

geboden. De kinderen van alle KSE locaties in de gemeente Nuenen worden op woensdag op Kids 
Society Erica Jacob Catsstraat opgevangen in de drie BSO groepen, de zogenaamde 'Vet Cool Kids'. 
  

De beroepskrachten en de manager geven aan dat de samenwerking met de partners soepel en 
vloeiend verloopt. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema's van de school. Zo is er de 
afgelopen periode samengewerkt aan het project Kunst. Zo nodig kan er aangesloten worden bij 
het zorgoverleg en is ondersteuning vanuit school mogelijk. 
  
De vestigingsmanager is tevens manager van de dagopvang en BSO locatie Ouwlandsedijk in 
Nuenen, dagopvang en buitenschoolse opvang locatie Tellegenstraat in Eindhoven en van het 

peuterwerk locatie Johannes Buijslaan in Eindhoven. 
  
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 
Het kindercentrum wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis vanaf 2014. 
  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijkse 

inspectie 
27-05-2014 

Tijdens dit inspectiebezoek werd geconstateerd dat de getoetste inspectie items 

volledig voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijkse 
inspectie 
10-02-2015 

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

Jaarlijkse 
inspectie 

07-11-2016 

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

Op 24 oktober 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 

inspectieactiviteiten bepaald. De huidige inspectie activiteiten richten zich alleen op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk, aangevuld met enkele items uit het domein Personeel en groepen. 
  
De huidige inspectie betreft een observatie van de pedagogische praktijk, een 
documentenonderzoek dat steekproefsgewijs heeft plaatsgevonden én een interview met de 
aanwezige beroepskrachten. De toezichthouder is enthousiast en goed geïnformeerd over de 
werkwijze die wordt gehanteerd. Tevens heeft er op 30 oktober 2017 een telefonisch evaluerend 

gesprek plaatsgevonden met de vestigingsmanager (Mw. M. van den Bogaard). Enkele documenten 
zijn op verzoek nagestuurd. 
  
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het welbevinden van de kinderen ruim voldoende tot goed 
is. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. Ze zijn met interesse bezig, alleen 
of met anderen. In het pedagogisch handelen van de beroepskrachten staan de initiatieven van de 

kinderen centraal. 

  
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) 

De buitenschoolse opvang staat met 60 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 
564799798. 
   

 
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 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de observatie plaatsgevonden op een reguliere dinsdagmiddag op 
alle groepen. De BSO wordt opgestart door gezamenlijk buiten te spelen. Hiervoor is bewust 
gekozen om zodoende de kinderen de mogelijkheid te bieden om de schooldrukte af te reageren 

door eerst buiten uit te razen. Hierna vindt er per basisgroep in de eigen groepsruimte een 
tafelmoment plaats, waarna de kinderen vrij kunnen spelen. Er is dan een open deuren beleid. 
  
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: 
 Tijdens het tafelmoment zitten de kinderen per basisgroep aan tafel in hun eigen 

groepsruimte. Op dit moment kunnen kinderen zichtbaar even ontspannen en vinden er aan 
tafel gesprekjes plaats tussen de kinderen en de beroepskracht en de beroepskracht en de 
kinderen. Doordat de basisgroepen in leeftijd- en ontwikkelingsfasen zijn gescheiden, zijn deze 
gesprekken passend bij de leeftijd van de kinderen. De kinderen hebben een vaste basisgroep 
en groepsruimte, waarmee ze vertrouwd zijn. 

 De beroepskrachten bieden op eigen initiatief en passende wijze steun aan kinderen die extra 
kwetsbaar zijn. Zo wordt een kind dat voor de eerste keer aanwezig is extra ondersteund door 

de beroepskracht. Dit doet zij door o.a. in haar nabijheid te zijn, in gesprek met haar te zijn en 
haar te stimuleren en ondersteunen in de contacten met de andere groepsgenootjes door een 
gezamenlijk gesprek aan te gaan. De beroepskracht geeft aan dat, indien nieuwe jonge 
kinderen met de bus naar de BSO worden vervoerd, er de eerste keer altijd een beroepskracht 
aanwezig is die het kind hierin ondersteunt. 
 

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 sluiten aan op wensen en ideeën van kinderen. De initiatieven van de 

kinderen staan centraal. Zo spelen enkele kinderen gezamenlijk in de huishoek. De 

spelbetrokkenheid is hoog en de beroepskracht maakt geen inbreuk op hun spel. Als de 
beroepskracht bemerkt dat enkele kinderen nog niet weten wat ze willen doen, ondersteunt zij 
elk kind individueel door te luisteren en waar nodig voorstellen te doen. Als een kind niet weet 
of zij het ‘kralenwerkstuk’ af wil maken, geeft de beroepskracht passende uitleg, aanwijzingen 
en correcties. Zij geeft het kind daarbij de autonomie om zelf te kiezen en mee te denken. 

 De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Als een kind aan de 

beroepskracht vraagt wat hij kan doen en vervolgens besluit om niets te doen, reageert de 
beroepskracht laconiek: ‘Dat kan <Naam kind>, dat weet je toch’. Het kind lacht en 
vervolgens pakt hij de bak met auto's uit de kast. Het kind voelt zich zichtbaar gezien en 
begrepen. 
 

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 sluiten aan op de sociale omgangskenmerken van meiden en jongens inde 
8+ leeftijdsgroep. Als een kind aangeeft dat een bepaald spel alleen voor jongens is, geeft de 
beroepskracht direct aan dat het spel voor zowel jongens als meisjes is. 

 De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan door zowel luisteren als praten. Als er iets gebeurt is dit aanleiding voor een 
gesprek met individuele kinderen, in een klein groepje of in de hele groep. Als een jongen 
vertelt dat hij nieuwe kleren heeft voor het feest, informeert de beroepskracht hier 

belangstellend naar. Vervolgens wordt het gesprek vervolgd met meerdere kinderen die 
enthousiast vertellen over hun feestkleren. 

 De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Zij maken grapjes, zijn 
behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken 
op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve omgang met elkaar. Als een kind hard 

roept tegen een ander kind, reageert de beroepskracht hierop direct: ‘ Je kunt gewoon tegen 

<Naam kind> zeggen dat hij niet duwt, omdat dan de toren omvalt. Dan begrijpt hij het.’ 
 

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: 
 Voor het gedrag van de 8+er worden in specifieke situaties of momenten, aangepaste regels 

gehanteerd. De kinderen van de IJsberen hebben aangepaste regels tijdens o.a. het 
buitenspelen en het zelfstandig naar huis gaan. Op deze manier wordt de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van deze leeftijdscategorie gestimuleerd. 
 De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar. Als een kind aan een ander 

kind vertelt dat het spel alleen voor jongens is, reageert de beroepskracht direct: ‘Nee hoor, 
dit spel is voor jongens en meisjes’. De beroepskracht legt uit dat iedereen eigen interesses 
heeft. 

 Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Zo wordt de kinderen geleerd om op hun beurt 

te wachten, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. 
  
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. 
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Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

Tijdens de het interview met de beroepskrachten en uit de observatie  blijkt, dat de houder er voor 
zorgt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. 
   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager, Mw. M. van den Bogaard) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (24-10-2017, 16.00-17.30 uur) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/) 
 Pedagogisch beleidsplan (2015) 
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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. 
  
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. 
 
 

Opvang in groepen 
De BSO bestaat uit drie basisgroepen: 
  

 Basisgroep  Leeftijd kinderen Maximum aantal kinderen  

 Poolvossen  4-   6 jaar* 20  

 Sneeuwuilen  6-   8 jaar** 20  

 IJsberen  8- 10 jaar 20 

* kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool 

** kinderen van groep 3-4-5 van de basisschool 
  
De basisgroepen zijn op maandag, dinsdag en donderdag geopend. 

  
Geconstateerd is dat enkele kinderen gebruik maken van twee basisgroepen. Hiervoor hebben 
ouders vooraf schriftelijke toestemming gegeven, gedurende een vastgestelde periode. 

Steekproefsgewijs is dit tijdens het onderzoek getoetst. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
Tijdens de inspectie* en uit aanwezigheidslijsten en roosters, is geconstateerd dat er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet, gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
  

* Dinsdag 24 oktober 2017 
  

Basisgroep  Leeftijd  aantal aanwezige kinderen  aantal aanwezige beroepskrachten 

Poolvossen 4- 6 jaar   7 1 

Sneeuwuilen 6- 8 jaar 18 2 

IJsberen 8-10 jaar   10 1 

  

Geconstateerd is dat enkele kinderen gebruik maken van twee basisgroepen. Hiervoor hebben 

ouders schriftelijke toestemming gegeven, volgens een vastgestelde periode. Steekproefsgewijs is 
dit tijdens het onderzoek getoetst. 
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Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie (ontvangen, 29-10-2017) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager, Mw. M. van den Bogaard) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Observaties (24-10-2017, 16.00-17.30 uur) 
 Diploma beroepskracht (vier aanwezige beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (vier aanwezige beroepskrachten) 
 Plaatsingslijsten (week 43, 2017) 
 Personeelsrooster (week 43, 2017) 

 



 

10 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-10-2017 
Kids Society Erica locatie Van Duynhovenlaan te Nuenen 

 

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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 

houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de 
vaste basisgroep. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 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 locatie Van Duynhovenlaan 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
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 : 24-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 10-11-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Tijdens hoor en wederhoor (20-11-2017) heeft de vestigingsmanager aangegeven akkoord te zijn 
met het inspectierapport en geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid voor het indienen 
van een zienswijze. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


