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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. Kids Society Erica Johannes Buijslaan is gevestigd in een 

semipermanente unit op het terrein van basisschool de Schakel in de Eindhovense wijk Strijp. In de 
basisschool is tevens een dagopvang en een BSO van de Kids Society Erica gevestigd. Het betreft 
onderstaande drie vestigingen: 
 Peuterwerk Kids Society Erica Johannes Buijslaan. Eén stamgroep met maximaal 16 kinderen 

in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar. Registratienummer LRKP: 805424751. 
 Dagopvang Kids Society Erica Tellegenstraat. Eén verticale stamgroep kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar en een peutergroep op maandag en dinsdag, kinderen in de leeftijd van 2-4 

jaar. Registratienummer LRKP: 463536629. 
 BSO Kids Society Erica Tellegenstraat. Eén basisgroep (4 tot 12 jarigen). Registratienummer 

LRKP:759871140. 
  
De kinderen die gebruik maken van Peuterwerk Kids Society Erica Johannes Buijslaan worden 
opgevangen in één horizontale stamgroep en deze wordt gesplitst in 2 peutergroepen (Kikkers en 
Eendjes). Beide groepen zijn 4 dagdelen geopend. Op een groep worden maximaal 16 kinderen in 

de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar geplaatst. De kinderen die het kindercentrum 
bezoeken zijn allen op een vaste combinatie van dagdelen aanwezig. Op woensdag is er geen 
peuterwerk maar wel Speelinloop. Er wordt gewerkt met een vast team van vier beroepskrachten. 
  
Kids Society Erica werkt op SPILniveau samen met basisschool de Schakel. SPIL staat voor spelen, 
leren en integreren. De samenwerking met basisschool de Schakel richt zich op een doorgaande 

leerlijn/ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kids Society Erica Johannes Buijslaan werkt 
volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Startblokken. Het programma sluit 
aan op het programma Basisontwikkeling van groep 1 en 2 van de basisschool. Het programma Uk 
en Puk wordt daarnaast gebruikt als bronnenboek, m.n. de woordenlijsten. De thema's worden 

zoveel mogelijk SPIL-centrumbreed afgestemd. Spilcentrumbreed wordt er gewerkt met eenzelfde 
kindvolgsysteem, KIJK! genaamd, zodat de ontwikkeling van 0 tot 12 jaar in beeld wordt gebracht. 
  

Het afgelopen schooljaar is de samenwerking met de basisschool geïntensiveerd op o.a. het 
samenwerken bij thema's en op ondersteuning bij kindbesprekingen gericht op het aanbieden van 
een gedifferentieerd aanbod. Zo worden thema's sinds dit jaar gezamenlijk opgestart en 
afgesloten. Het voornemen is om het spelen van de oudste peuters bij de kleuters structureel in te 
gaan zetten. Doel hiervan is de doorgaande lijn te bekrachtigen en de integratie te vergroten. De 
manager geeft aan dat door het hoge aantal geïndiceerde kinderen integratie moet worden 
bevorderd door o.a. de wekelijkse bezoeken van de dagopvang peuters aan de peuterspeelzaal en 

het bijwonen van de gezamenlijke activiteiten van de basisschool 
  
  
Voor dit jaar staat het verdiepen van groepsbesprekingen en het ontwikkelen en implementeren 
van zogenaamde groepsplannen centraal. Doel is om zodoende nog meer  planmatig en 
opbrengstgericht te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit proces wordt ondersteund 

door de VVE-coördinator. 
  

Inspectiegeschiedenis 
De peuterspeelzaal wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis van 2014-2016. 
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Soort 
inspectie 

Bevindingen 
  

Jaarlijkse 

inspectie 
26-02-2013 

Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat niet alle getoetste items voldeden aan 

de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Er werden overtredingen geconstateerd binnen het domein Pedagogisch klimaat 
inzake VVE opleidingsplan en binnen het domein Veiligheid en gezondheid. 

Nader 
onderzoek 

02-09-2013 

Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat de overtredingen door de 
houder waren opgelost. 

Jaarlijks 
onderzoek 
28-01-2014 

Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat alle getoetste items voldeden aan de 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 

onderzoek 
15-06-2015 

Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat alle getoetste items voldeden aan de 

kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks 
onderzoek 
15-07-2016 

Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat alle getoetste items voldeden aan de 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  

  
Huidige inspectie 
Op 23 maart 2017 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de peutergroep.  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 

inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
Tijdens dit inspectiebezoek is de toezichthouder vriendelijk te woord gestaan door de aanwezige 
beroepskrachten en is uitgebreid geïnformeerd over hun werkwijze. Verschillende documenten zijn 
op de locatie ingezien. Op 25 april 2017 heeft er een telefonisch interview plaatsgevonden met de 
locatiemanager (mw. M. van den Bogaard) Documenten zijn inzichtelijk nagestuurd. 
  

Tijdens de observatie voelen de kinderen zich zichtbaar thuis bij de peuterspeelzaal. De aanwezige 
peuters maken plezier en zijn energiek. De beroepskrachten hebben oog voor alle kinderen in de 
groep en sluiten goed aan op de beleving en de ontwikkeling van het kind. De meeste kinderen 
tonen in hun gedrag dat zij zich op hun gemak voelen. 
  

Conclusie op hoofdlijnen 

Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
Het kinderdagverblijf staat met 16 kindplaatsen geregistreerd in het LRKP onder nummer 
805424751. 
  

  

 
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 Eindhoven 
gesubsidieerde peuterwerk betreft. 
  
Pedagogische praktijk 

Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een reguliere donderdag bij de 
peutergroep Kikkers. 
  
Tijdens de observatie spelen de kinderen zowel binnen als buiten. Zichtbaar is dat de eigenheid van 
het kind centraal staat. Kinderinspraak speelt een belangrijke rol. De beroepskrachten begeleiden 
kinderen in het maken van eigen keuzes (voor een uitgebreide toelichting van de pedagogische 

praktijk zie onderstaande toelichting). 
  
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 beleidsplan 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder er voor zorgt dat zij voldoende 
op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan/ - werkplan. Er vindt 6 keer per jaar een 
teamoverleg plaats waarbij o.a. protocollen en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. 
Daarnaast vinden er groepsbesprekingen plaats waarin kindbesprekingen centraal staan. Het 
pedagogisch werkplan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en waar nodig aangepast. 
  

  
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 laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn: ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als 
een kind dat nodig heeft. De beroepskrachten bieden op eigen initiatief en passende 

wijze steun aan kinderen. Gezien is dat een kind dat sinds kort de groep bezoekt extra wordt 
ondersteund in het groepsproces en tijdens de activiteiten gedurende de dag. 
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 De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze weten persoonlijke bijzonderheden. In 
het contact met het kind wordt deze kennis gebruikt. Tijdens het vrij spelen binnen vertelt 

de beroepskracht aan een kind dat hij 'zijn aapje' nu in de bak kan leggen: 'Ik weet dat je het 
fijn vindt om het bij je te houden, maar nu leggen we hem even weg. Goed zo <naam kind>, 
dan wacht hij daar weer op je als je naar huis gaat. De beroepskracht geeft aan dat deze 

groep kinderen erg beweeglijk is en de ruimte hiervoor nodig heeft. Hiermee wordt tijdens het 
dagprogramma rekening gehouden door ook vooral activiteiten buiten aan te bieden. De 
beroepskracht geeft aan dat gezien de groepssamenstelling, momenteel het bieden van een 
veilige basis en het creëren van rust in deze groep belangrijk is. 

  
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 activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. In het activiteitenaanbod richten de beroepskrachten zich op individuele 
ontwikkelingsdoelen van kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. De beroepskrachten bieden 'speelwerkactiviteiten' aan in verschillende niveaus.  Er 
wordt zowel in de kleine groep gewerkt als met kinderen individueel. Zo is gezien dat tijdens 
het werken in een kleine groep de activiteit aangepast wordt op de differentiatie van de 

kinderen zoals  o.a.:  het benoemen van de vormen, het aanwijzen van kleine en grote vormen 
of het benoemen van de kleuren. Als een peuter aan het plakken is verwoordt de 
beroepskracht het ontdekkingsproces: 'Ja, <naam kind>, dit is de kwast, voel maar eens`. Dit 
is een kleine kwast. Inhoud en niveau van activiteiten zijn 'kindvolgend'. 

 Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar 
als hulp en 'controle ' voor wat kan en mag. De beroepskrachten geven de kinderen passende 
uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of 

mee te denken. Als een kind zichtbaar niet betrokken is bij de activiteit, maar geïnteresseerd 
is in het spel van anderen, vraagt de beroepskracht wat hij wil: <Naam kind>, wil je nu niet 
plakken? Dat kan, je mag ook kiezen dat je dat morgen samen met mij doet. Het kind knikt en 
voegt zich bij de andere kinderen. 

  

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 het zichtbaar 
onplezierig vindt dat een ander kind hem helpt om zijn jas uit te doen reageert 
de beroepskracht direct: '<Naam kind>, dat is fijn van <naam kind> dat hij je mee helpt om 
je jas uit te doen. <Naam kind>, goed van je dat je dit doet, maar als je <naam kind> het 
eerst vraagt dan weet hij wat je wilt'. Vervolgens wordt er gezamenlijk de jas uit gedaan. 

 De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. De twee aanwezige huishoeken bieden de kinderen veel mogelijkheden tot 
samenspel. De beroepskracht geeft aan dat het huidige boek hier regelmatig door de kinderen 

wordt uitgespeeld. Op een passende wijze worden de kinderen door de beroepskracht op 
elkaars mogelijkheden gewezen door bijvoorbeeld de kinderen uit te nodigen om het grote 
boek eens te openen: 'Het is zo'n groot boek dat jullie erop passen, maar als jullie het open 
maken dan kunnen jullie heel veel zien'. Vervolgens bekijken de kinderen de afbeeldingen  en 

vertellen elkaar wat ze zien. 
  
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 
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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 
  

 De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er 
wèl mag’: 'Jullie mogen buiten rennen. Binnen doen we dat niet'. 

 Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Zo wordt er gezamenlijk opgeruimd en worden 
kinderen aangezet om op de beurt te wachten, anderen te laten uitpraten en om elkaar te 
helpen. 

 

Voorschoolse educatie 
  
Programma voorschoolse educatie 
Kids Society Erica Johannes Buijslaan werkt volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
methode Startblokken Basisontwikkeling en gebruikt de VVE-methode Uk en Puk als bronnenboek 
ter aanvulling op Startblokken. Beide methoden stimuleren jonge kinderen door een combinatie 

van spelen, werken en leren op een speelse manier in hun ontwikkeling. Vanuit de methode Uk en 

Puk wordt er gewerkt met projectthema's, zoals de thema's: 'Dit ben ik' en 'Oef wat warm'. 
Deze VVE-methode wordt SPIL breed gehanteerd, waardoor er een doorgaande lijn is met 
basisschool de Schakel.  Er vindt jaarlijks een VVE afstemmingsoverleg plaats met de VVE 
coördinator en de assistent manager van Kids Society Erica. Daarnaast is er iedere 6 weken een 
koppeloverleg waarin de thema's afgestemd worden. 
  

Tijdens de inspectie staat het Puk-thema 'Reus en Kabouter' centraal. De groepsruimte is hierop 
ingericht. Zo is er een reus en zijn er kabouters aanwezig en is de thema tafel hierop aangepast 
met o.a. grote en kleine voorwerpen. De begrippen als groot en klein staan tijdens dit thema 
centraal en worden ingezet op de diverse ontwikkelingsgebieden. Zo worden er grote en kleine 
stappen gezet, worden er kleine en grote vormen geplakt en worden kleine en grote voorwerpen 
benoemd. 
  

Omvang aanbod voorschoolse educatie 
Op het kindercentrum is één stamgroep aanwezig. Er wordt gewerkt met 2 groepen (Kikkers en 
Eendjes). De kinderen die het kindercentrum bezoeken worden op een vaste combinatie van 
dagdelen geplaatst met vaste beroepskrachten. Kids Society Erica Johannes Buijslaan biedt op 
onderstaande dagdelen voorschoolse educatie (8.30-12.00 uur/ 13.00-15.00  uur): 

  

  ma mo ma mi di mo di mi do mo do mi vrij mo vrij mi 

Kikkers x   x     x   x 

Eendjes   x   x x   x   

  
VVE geïndiceerde kinderen nemen deel aan alle vier de dagdelen. Peuters zonder VVE-indicatie 
nemen minimaal twee dagdelen deel aan de peutergroep. Er wordt zodoende ten minste 5,5 en/of 
11 uur per week voorschoolse activiteiten aangeboden. 
In beide groepen worden peuters met een VVE indicatie opgevangen: 
 In de groep Kikkers worden 11 kinderen met een indicatie opgevangen, van de in totaal 12  

kinderen die gedurende een week in de Kikkers worden opgevangen; 
 In de groep Eendjes worden 11 kinderen met een indicatie opgevangen, van de in totaal 12 

kinderen die gedurende een week in de Eendjes worden opgevangen. 
  
Groepsgrootte en aantal beroepskrachten 
De inzet van beroepskrachten in de groep bedraagt (in ieder geval) één beroepskracht per acht 
kinderen. Er kunnen bij zowel de Kikkers als de Eendjes maximaal 16 kinderen geplaatst worden. 

  
Opleidingseisen beroepskrachten voorschoolse educatie 
Alle beroepskrachten voorschoolse educatie beschikken over een beroepskwalificatie conform de 
cao kinderopvang. Daarnaast hebben alle beroepskrachten een scholing VVE gevolgd. 
  
Opleidingsplan 
De houder heeft een opleidingsplan voor schooljaar 2016-2017 opgesteld. Centraal hierin staat: 

 Woordenschat: Kritisch kijken naar het huidige woordenschatonderwijs, afstemmen en anders 
doen om woordenschat tendemant omhoog te brengen. 
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 Pedagogisch klimaat in voor- en vroegschool: Video Interactie Begeleiding zowel in voor- als 
vroegschool om het educatief handelen op elkaar af te stemmen en het structureren en 

hanteren van duidelijke pedagogische gedragsgrenzen. Dit heeft het afgelopen jaar ook 
plaatsgevonden en wordt dit jaar voortgezet. 

 Digitaal volgsysteem KIJK: verdere implementatie en doorgaande lijn afstemmen. 

 Mediawijsheid: door leesbevordering en mediawijsheid in de voorschool bijdragen aan 
vermindering van taalachterstand bij kinderen resulterend in zelfredzamere, leesvaardigere en 
mediawijzere burgers. 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager, Mw. M. van den Bogaard) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (23-03-2017 89.00-11.30 uur, 9 kinderen, 2 beroepskrachten) 
 Website (http://www.kidssociety.nl/locaties/johannes-buijslaan) 
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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 Verklaring omtrent het Gedrag, na aanvang van de continue screening, van de twee aanwezige 

beroepskrachten zijn getoetst. De VOG's voldoen aan de voorwaarden. 

 
Passende beroepskwalificatie 
Tijdens deze inspectie zijn de beroepskwalificatie van de twee aanwezige beroepskrachten 
getoetst. Beide beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de 
CAO kinderopvang.  
 

Opvang in groepen 
Kids Society Erica Johannes Buijslaan (KDV) heeft twee groepen kinderen die allen een vaste 
combinatie van dagdelen aanwezig zijn: 
  
  

Stamgroep Leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Kids Society Erica Johannes Buijslaan 2 jaar en 3 maanden - 4 jaar 16 

  
In de praktijk zijn er op de drukste dag 12 kinderen op het kinderdagverblijf aanwezig. 
 

Beroepskracht-kindratio  

Op de dag van de inspectie waren er voldoende beroepskrachten ingepland. Uit de weekroosters en 
bezettingslijsten blijkt dat de juiste norm wordt gehanteerd conform de beroepskracht-kindratio. 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager, Mw. M. van den Bogaard) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties (23-03-2017 89.00-11.30 uur, 9 kinderen, 2 beroepskrachten) 
 Diploma beroepskracht (2 aanwezige beroepskrachten) 
 Website (http://www.kidssociety.nl/locaties/johannes-buijslaan) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (2 aanwezige beroepskrachten) 

 Plaatsingslijsten (week 11+12 2017) 
 Personeelsrooster (week 11 + 12 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

Voorschoolse educatie 

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 en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht 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 beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(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 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) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(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) 

 

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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Society Erica Johannes Buijslaan 

Website : http://www.kidssociety.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 23-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 25-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-05-2017 
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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 (na aanpassing van enkele onjuistheden) tijdens hoor en wederhoor (03-05-
2017) aangegeven akkoord te zijn met het rapport en geen gebruik te maken van de mogelijkheid 
voor het indienen van een zienswijze. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


