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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 kinderopvang organisatie welke kinderopvang biedt in de gemeente 
Nuenen en Eindhoven. 

  
Kids Society Erica Heuvelrijk is gevestigd in de brede school "Heuvelrijk" in Gerwen. Er zijn twee 
buitenschoolse opvang (bso) groepen genaamd "Het Bonte Paard" en "De Beverbende" en er is één 
verticale groep dagopvang "De Bijtjes". Daarnaast is er in de brede school een peuterspeelzaal 
"Peuterhof" gevestigd en uiteraard de basisschool. 
  
De Beverbende vormt de bso groep voor de jongste kinderen in de leeftijd van 4 tot 6/7 jaar. Het 

Bonte Paard is de bso groep voor de oudste kinderen vanaf 6/7 tot 12/13 jaar. Ook is er de 
mogelijkheid tot voorschoolse opvang op Heuvelrijk. 
  
De bso heeft een ruimte aan de achterzijde van het gebouw. Er is een aparte ingang via de 
speelplaats van de brede School. Sinds begin 2016 maakt Het Bonte Paard gebruik van de 
groepsruimte en de Beverbende maakt als groepsruimte gebruik van de speelhal. Deze indeling 
biedt beide leeftijdscategorieën optimale spelmogelijkheden en rustmomenten. De bso kan gebruik 

maken van de gymzaal van de basisschool. 
  
Alle medewerkers van locatie Heuvelrijk vormen samen één team. 
  
De bso is gedurende schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 uur tot 
18.30 uur. Gedurende schoolvakanties en studiedagen is de bso groep op voornoemde dagen 

geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op woensdag- en/of vrijdagmiddag kunnen de kinderen 
gebruik maken van de hoofdlocatie van Kids Society Erica aan de Jacob Catstraat in Nuenen. Ten 
tijde van de inspectie maken drie kinderen gebruik van deze opvangmogelijkheid. 
  

Inspectiegeschiedenis  
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis van 2014-2016. 

  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijkse 
inspectie 

10-06-2014 

Tijdens dit inspectiebezoek werden overtredingen geconstateerd binnen het 
domein Pedagogisch klimaat inzake het pedagogisch beleidsplan en inzake de 

pedagogische praktijk. Op de overtreding inzake het pedagogisch beleidsplan werd 
overleg en overreding toegepast. De overtredingen op de pedagogische praktijk 
werden meegenomen tijdens de jaarlijkse inspectie in 2015 (27-01-2015). 

Jaarlijkse 
inspectie 
27-01-2015 

Tijdens dit inspectiebezoek werden overtredingen geconstateerd binnen het 
domein Personeel en groepen inzake groepsgrootte en de beroepskracht -kind-
ratio. Hierop werd door de gemeente gehandhaafd. De voorgaande 

overtredingen waren door de houder opgelost. 

Nader 
onderzoek 
28-07-2015 

Tijdens dit nader onderzoek werd geconstateerd dat de houder er in geslaagd was 
alle voorgaande overtredingen op te lossen. 

Jaarlijkse 
inspectie 24-
05-2016 

Tijdens dit onderzoek werd geconstateerd dat alle getoetste items voldeden aan de 
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Huidige inspectie 
Op 28 november 2017 is een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek gebracht aan de 

buitenschoolse opvang. 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 
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tijdens dit inspectiebezoek aangevuld met enkele items uit de volgende domeinen: Personeel en 
groepen, Veiligheid en gezondheid 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 op 12 december 2017 telefonisch een evaluerend gesprek 
plaatsgevonden met de vestigingsmanager (Mw. D. Keersop). Op verzoek zijn enkele documenten 
overzichtelijk nagestuurd. 
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er een ontspannen sfeer op beide groepen 
aanwezig is.  De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen tonen 
enthousiasme, plezier en nieuwsgierigheid. Gezien is dat er veel interactie is tussen de kinderen 

onderling en de beroepskrachten en de kinderen. De beroepskrachten en de kinderen zijn zichtbaar 
vertrouwd met elkaar. 
  
De oudercommissie heeft , via een schriftelijke vragenlijst, aangegeven dat zij de kwaliteit van de 
opvang als positief ervaren. 
  

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) 
De buitenschoolse opvang staat met 30 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 
683249174. 

  

 
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 
  
 
Pedagogische praktijk 
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag bij beide groepen. De kinderen zijn 

tijdens de observatie vrij aan het spelen in de groepsruimtes en in de buitenruimte. 

   
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 reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. De 

beroepskrachten spreken de kinderen op ooghoogte aan. 
 De beroepskrachten dragen actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen de 

gelegenheid om groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind tijdens de 
buitenschoolse opvang mee bezig is geweest. 

 Kinderen reageren op de initiatieven van de beroepskrachten. Zo nodigt de beroepskracht een 

kind na het buitenspelen uit om mee te knutselen door haar enthousiast enkele voorbeelden te 
laten zien. Het kind laat zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht. De 
kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of steun nodig hebben.  

  

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. 
  

Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie wordt gewaarborgd: 
  De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. 

Zichtbaar is dat kinderen er plezier en zin in hebben. Het spelmateriaal is zichtbaar en 
bereikbaar voor kinderen. Kinderen kunnen zelfstandig de materialen pakken en kennen de 
afspraken hierover. 

 De beroepskrachten geven passende steun voor het verrijken van spelmogelijkheden. Als de 

spelbetrokkenheid van enkele kinderen tijden het 'Pieten-klauter spel' afneemt, biedt de 
beroepskracht aan om de kinderen te schminken. Dit biedt nieuwe kansen aan het spel van de 
kinderen. Soms maken de beroepskrachten even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie 
bij de kinderen blijft. 

 De kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen 
beschikbaar als hulp. Als een kind problemen heeft met het beplakken van een cadeautje, 

reageert de beroepskracht direct: 'Kom maar eens bij mij dan zal ik je helpen. Je bent al heel 
goed bezig. Ik vind het slim bedacht van je.' 
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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 zetten zich in voor een positieve sfeer. Ze hebben aandacht voor alle 

kinderen in de groep. Ze maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor 
alle kinderen. 

 Kinderen hebben onderling veel contact met elkaar en gaan positief met elkaar om. Er is 

wederzijdse belangstelling voor elkaar. 
 De beroepskrachten dragen uit dat de inbreng van alle kinderen - en henzelf- ertoe doet in de 

groep. Als een kind reageert op een actie van een ander kind reageert de beroepskracht hierop 
direct: 'Nee hoor, als <Naam kind>, dit zo wil dan vind ik dit prima'. De beroepskracht legt 
vervolgens uit dat iedereen een eigen keuze hierin heeft en dat deze keuze anders kan zijn. De 
beroepskracht leert kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 

  

  
Overdracht van normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 

functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.  
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de overdracht van normen en waarden wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, 

bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
Als een beroepskracht aan het praten is en een kind in het gesprek inbreekt, legt de 

beroepskracht uit dat ze dadelijk zal luisteren maar dat ze nu in gesprek is. Als er wordt 
opgeruimd, worden kinderen uitgenodigd om elkaar hiermee te helpen. 

  
  
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. 
  
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. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager (Mw. D. van Keersop)) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten (2)) 
 Observaties (28-11-2017, 15.30-17.00 uur) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/heuvel) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid Kids Society Erica 01-07-2015) 
 Pedagogisch werkplan (DKE17005 Pedagogisch Werkplan KDV en BSO Gerwen) 

 

 Basisgroep Aantal aanwezige kinderen Aantal beroepskrachten  

 Beverbende ( 4-6/ -  7 jaar)  5   1 

 Bonte Paard ( 6/7 - 13 jaar)  8  1 
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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 de aanwezige 
beroepskrachten zijn 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 van de aanwezige beroepskrachten zijn getoetst. Deze beroepskrachten 
beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang. 
 

 
Opvang in groepen 
De BSO staat met 30 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk register voor kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. De BSO bestaat uit twee basisgroepen: 
  

Groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal kinderen in de praktijk 

Beverbende    4 -  6/  7 jaar 20 

Bonte Paard 6/7 -12/13 jaar 10 

   

Op deze buitenschoolse opvang zijn drie vaste beroepskrachten werkzaam. 
  

Op woensdag en vrijdag is BSO Kids Society Erica (KSE) Heuvelrijk gesloten. Kinderen kunnen dan 
gebruik maken van de buitenschoolse opvang op de hoofdlocatie van KSE aan de Jacob Catsstraat 
in Nuenen. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
Ten tijde van het inspectiebezoek is gebleken dat er voldoende beroepskrachten aanwezig waren 
gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. Uit de aanwezigheidslijsten/roosters blijkt 
(steekproefsgewijs) dat de juiste norm wordt gehanteerd. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager (Mw. D. van Keersop)) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten (2)) 
 Observaties (28-11-2017, 15.30-17.00 uur) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (2 beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (2 beroepskrachten) 
 Plaatsingslijsten (week 47 en 48 2017) 

 Presentielijsten (week 47 en 48 2017) 
 Personeelsrooster (week 47 en 48 2017) 
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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. 
  
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 
  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De laatste risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd 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. 
  
Plaatsgevonden incidenten worden actief geregistreerd en indien nodig worden er maatregelen 
getroffen om mogelijke risico's te reduceren. 

  
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. Zo is o.a. gezien dat kinderen actief gestimuleerd worden 
om de handen te wassen na toiletgebruik en voor het fruit eten en vinden er volgens beleid CO2 

metingen plaats in beide groepsruimten en de resultaten worden geregistreerd. 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 allergieën, 
medicijngebruik en beleid rondom sluiting deuren. 
 
 
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. 
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Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager (Mw. D. van Keersop)) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten (2)) 
 Observaties (28-11-2017, 15.30-17.00 uur) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (februari 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (februari 2017) 
 Actieplan veiligheid (februari 2017) 
 Actieplan gezondheid (2017) 
 Ongevallenregistratie (2017) 
 Meldcode kindermishandeling (1.5.01 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) 
 2.1.5 HANDLEIDING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

 2017 Jan. Route bij signalen van huiselijk geweld 
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Ouderrecht 

 
Inleiding 

Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houders de ouders en de oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid en of de houder een oudercommissie heeft ingesteld. 
  
  
Informatie 
Kids Society Erica informeert de ouders via de website. Hierin kunnen ouders informatie vinden 

over o.a. het pedagogisch beleid, de diensten en services en ouderinspraak. Daarnaast worden 
ouders op locatie niveau geïnformeerd via formulieren, intakegesprek en een informatieboekje. 
Daarnaast heeft Kids Society Erica een ouderportal ontwikkeld, waar ouders persoonlijke informatie 
over hun kind(eren) kunnen vinden. 
   
Informatie inspectierapporten 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport. Het inspectierapport heeft de 

houder op de website geplaatst onder het item Veelgestelde vragen. 

   
Informatie Oudercommissie  
De oudercommissie vindt de informatieverstrekking door het kindercentrum voldoende. 
 
 
Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Hierin zijn twee ouders vertegenwoordigd. Zowel 
ouders van de dagopvang als de buitenschoolse opvang hebben hierin zitting. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (ontvangen, 11 december 2017) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestigingsmanager (Mw. D. van Keersop)) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten (2)) 
 Website (https://www.kidssociety.nl/locaties/heuvel) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleid Kids Society Erica 01-07-2015) 
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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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 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) 

 

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) 

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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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) 
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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) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

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 Heuvel 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 : 28-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 12-12-2017 

Zienswijze houder : 14-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 18-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 08-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


