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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
Beschouwing
BSO Villa Driel is gevestigd in een oud bankgebouw. Er worden maximaal 29 kinderen van 4 tot 12
jaar opgevangen.
De houder heeft de indeling van het pand intact gelaten, waardoor er nu verschillende kleine
ruimtes zijn waarvan de kinderen gebruik kunnen maken. De ruimtes hebben ook allemaal een
andere functie/thema, zoals een theaterruimte met podium, een tv ruimte met lekkere banken.
De inspectie vond plaats in de schoolvakantie. Er waren maar 7 kinderen en 2 beroepskrachten
aanwezig.
Er stond een uitje op het programma. De kinderen leken er allemaal veel zin in te hebben.
Op de dagen in de vakantie dat er een uitje gepland staat is halve dag opvang niet mogelijk.
Ouders worden hier ruim van te voren over geïnformeerd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
n.v.t.

3 van 9
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 31-07-2014
BSO VillaDriel te VELDDRIEL

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens de inspectie is op de groep geobserveerd. Omdat de inspectie tijdens de vakantie
plaatsvond waren er maar 7 kinderen aanwezig.
Tijdens de inspectie is op de groep geobserveerd. De pedagogische praktijk is beoordeeld met
betrekking tot 4 pedagogische basisdoelen die genoemd worden in de Wet kinderopvang. Voor de
observaties en de uitwerking ervan is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie
kindercentrum. De bevindingen worden met concrete voorbeelden weergegeven aan de hand van
de observatie items uit het Veldinstrument (cursief weergegeven). In de toelichting wordt per
voorwaarde een beschrijving gegeven van een observatie op de groep. De houder is er
verantwoordelijk voor dat medewerkers in de praktijk handelen volgens het vastgestelde
beleidsplan. Dit is beoordeeld bij de pedagogische praktijk.
Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleid
Houder heeft een pedagogisch beleidsplan waar in alle onderwerpen worden beschreven zoals
vereist volgens de wet.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
Er heerst een open en ontspannen sfeer op de groep.
De kinderen waren gezamenlijk in de ontspanningsruimte aan het spelen.
De jongens lagen op het kleed soldaatje te spelen. 1 meisje zat lekker te knutselen en een ander
rustig een boekje te lezen.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen.
Er viel een dartbord naar beneden. Aan het kind werd gevraagd om het maar even te laten
hangen. Het kind gaf aan dat het er steeds af viel, waarop de beroepskracht reageerde. Geef maar
even hier, dan kijken we straks samen even hoe we het het beste weer op kunnen hangen.
Sociale competentie
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimtes en activiteiten.
De BSO beschikt over veel verschillende ruimtes, met elk een eigen sfeer, geschikt voor een
bepaalde activiteit.
Denk daarbij aan een knutselruimte, een theaterruimte, een bewegings- en ontspanningsruimte.
Er worden ook veel activiteiten aangeboden, waarin de kinderen vrij zijn om te kiezen, maar
waarin ook met de hele groep activiteiten worden ondernomen.
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig en duidelijk.
Alle kinderen weten dat ze voor het eten en drinken handen moeten wassen. Dit gebeurt ook en
wordt zo nodig door de beroepskrachten gestuurd en/of begeleid.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview anderen (beroepskracht en medew adm.)

Observaties (er waren 7 kinderen aanwezig)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Van alle op het rooster ingezette beroepskrachten, is een geldig VOG aanwezig.
Passende beroepskwalificatie
Alle op het rooster ingezette beroepskrachten, hebben een geldig diploma.
Opvang in groepen
Houder hanteert de scholen als uitgangspunt voor het samenstellen van de stamgroepen. Dit hangt
samen met de eindtijden van de lessen.
Hierdoor is het 1 keer voor gekomen dat er in basisgroep 1; die van de kinderen van de Meidoorn
en Lispeltuut, 11 kinderen opgevangen werden.
Het betrof hier een schoolweek.
In de vakantie worden alle kinderen samengevoegd. De stamgroep was nooit groter dan 16
kinderen.
Beroepskracht-kindratio
Houder heeft altijd één beroepskracht meer dan volgens de b-k-r vereist zou zijn. Dit om alle
activiteiten te kunnen begeleiden, ook als die buiten de opvanglocatie plaatsvinden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview anderen (beroepskracht en medew adm.)

Observaties (er waren 7 kinderen aanwezig)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Plaatsingslijsten (juli en aug)

Personeelsrooster (juli en aug)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(art. 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 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 1.50 lid 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
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO VillaDriel
: http://www.villadriel.nl
: 29

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer

: van der Zanden-Bartels
: 52097293

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: MAASDRIEL
: Postbus 10000
: 5330GA KERKDRIEL

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel
Postbus 1120
6501BC NIJMEGEN
0344-698700
A Linsen

31-07-2014
25-08-2014
16-09-2014
16-09-2014

: 16-09-2014
: 30-09-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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