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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.
Het kindercentrum heeft een verkorte praktijkinspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn
beoordeeld.
Het






onderzoek heeft zich gericht op:
de pedagogische praktijk
de verklaring omtrent het gedrag
de beroepskwalificatie
opvang in groepen
de beroepskracht-kind ratio

Beschouwing
Buitenschoolse opvang (BSO) Villadriel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Villadriel en is
samen met het kinderdagverblijf (KDV) gevestigd te Kerkdriel. De buitenschoolse opvang heeft
vijftig kindplaatsen en vangt kinderen op van vier verschillende basisscholen in de buurt.
Het kindercentrum is ruim één jaar geleden van start gegaan op deze locatie. Daarbij ging het voor
de buitenschoolse opvang om een verhuizing. Het kinderdagverblijf is in 2015 van start gegaan op
deze locatie, na de verhuizing naar dit pand.
De buitenschoolse opvang is gevestigd op de begane grond, het kinderdagverblijf is op de eerste
verdieping van het pand, er is een aangrenzende buitenruimte voor de bso beschikbaar. De groep
werkt nauw samen met het kinderdagverblijf. Zo maakt het KDV gebruik van de groepsruimte van
de bso en van hun buitenruimte als de bso er niet is.
Inspectie geschiedenis
Er is in 2015 een onderzoek voor registratie en een onderzoek na registratie uitgevoerd. In 2016 is
een jaarlijks onderzoek gedaan waarbij er geen tekortkomingen zijn geconstateerd.
Huidige bevindingen
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (4
t/m 12 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015).
De groep is geobserveerd aan het begin van de middag tijdens het vrij spel en het eten en drinken.
Ook het vrijspel daarna is geobserveerd.
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid
van het kindercentrum en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet.
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument
(schuin gedrukt) en enkele voorbeelden uit de waargenomen praktijk.
Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan.
Zij lezen het plan minimaal één keer per jaar en mogen aanvullingen op het plan inbrengen in het
team.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
Energie en sfeer (4-12)
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
Bijvoorbeeld: De kinderen spelen op enthousiaste wijze samen bordspelletjes aan een tafel. Zij
uitten hun blijheid en dagen elkaar uit wat tevens op enthousiaste wijze wordt geuit.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Vrije tijd / ontspanning (4-12)
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en schooldrukte af te reageren Zij
kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau.
Bijvoorbeeld: De kinderen mogen eerst wat eten en drinken en daarna kunnen zij kiezen wat ze
willen gaan doen. Vrij spelen, snutselen, spelletjes doen, binnen klimmen in de jungle of buiten
spelen op het buitenspeel terrein.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd.
De kinderen zijn deel van de groep
Eigenheid (4-12)
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden.
Bijvoorbeeld; De beroepskracht kent de kinderen en kan bijzonderheden benoemen van de
kinderen en weet hoe zij de kinderen kan benaderen om hun spel en ontwikkeling te stimuleren.
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Overdracht van normen en waarden
Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Uitleg en instructie (4-12)
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt.
Bijvoorbeeld: Kinderen rennen door de ruimte. De beroepskracht geeft hen een waarschuwing. Een
kind legt uit waarom zij rennen. "Ja maar hij heeft mijn koningin afgepakt!" Beroepskracht; "X geef
het terug aan Y en Y ruim dat even op."
Bijvoorbeeld: Kinderen spelen in de Jungle. Een kind wil ook in de Jungle spelen. Beroepskracht:
"Jij mag zo meteen in de Jungle spelen. Er zijn nu nog teveel kinderen aan het spelen. Jullie mogen
om beurten daar spelen."

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties (de groep en de ruimten)

Website (Villa Driel)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen in de steekproef beschikken over een passende verklaring omtrent het gedrag (VOG)
die is afgegeven ná 1 maart 2013.
De verklaring omtrent het gedrag van de aanwezige stagiaire is niet ouder dan twee jaar.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passend diploma volgens de cao
kinderopvang.
Opvang in groepen
De basisgroepen worden gevormd door kinderen per school te groeperen. De kinderen worden per
school met een busje door de beroepskracht opgehaald. Vervolgens gaan ze op de bso met
dezelfde groep aan tafel voor het eten en drinken met de vaste beroepskracht.
Deze basisgroepen bestaan uit maximaal 20 kinderen.
Kinderen worden in de eigen basisgroep opgevangen. Het tijdelijk opvangen in een andere
basisgroep is niet van toepassing.

Beroepskracht-kindratio
Er wordt gewerkt conform de regel dat één beroepskracht maximaal 10 aanwezige kinderen onder
haar hoede heeft. De houder werkt ook mee op de groep.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties (de groep en de ruimten)

Diploma beroepskracht (drie beroepskrachten)

Website (Villa Driel)

Verklaringen omtrent het gedrag (drie beroepskrachten en de stagiaire)

Presentielijsten (dag van inspectie)
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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)

8 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-11-2017
BSO Villadriel te Kerkdriel

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Villadriel
: http://www.villadriel.nl
: 50

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: van der Zanden-Bartels
: 52097293
: Ja

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
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
I. Jansen

02-11-2017
07-11-2017
Niet van toepassing
11-12-2017
12-12-2017
12-12-2017

: 26-12-2017
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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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