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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. 
De locatie heeft een verkorte praktijkinspectie gehad, daarom zijn niet alle voorwaarden 
beoordeeld. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de pedagogische praktijk, de 
werkwijze van de groepen, de beroepskracht-kindratio en de personeelsgegevens. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang Villa Verboven bestaat uit twee basisgroepen voor kinderen in de leeftijd 
van vier t/m dertien jaar oud en is gevestigd te Rossum. 
  
De observatie van de pedagogische praktijk heeft op vrijdagmiddag plaatsgevonden. De groepen 
zijn deze middag samengevoegd. Alleen de jongere kinderen waren aanwezig, de oudere kinderen 
zaten tijdens het inspectiebezoek op school. 

  
Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, verwijs ik u naar de desbetreffende 
inspectie-items in het rapport. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument 
ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na beschrijving van het 
veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 

  
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogische beleidsplan 
Tijdens het interview met de beroepskrachten is gebleken dat zij voldoende op de hoogte zijn van 
het pedagogisch beleidsplan. Dit komt tot uiting tijdens observatie op de groep. 

   

  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich ondersteunend en begripvol naar de kinderen en naar elkaar.  
Het is een mooie zonnige dag, de kinderen spelen aan beide kanten van de groepsruimte in de 
tuin.  De beroepskrachten lopen van binnen naar buiten, springen daar in waar nodig en hebben 
geregeld overleg met elkaar. De beroepskrachten sluiten aan op de interesses en de emoties die de 
kinderen aangeven. 

Een van de kinderen heeft zich pijn gedaan bij het spelen. Een zorgzame jongen haalt een 
ijspakking uit de diepvries en roept de beroepskracht er bij. De beroepskracht heeft even alle 
aandacht voor het kind, vraagt waar hij pijn heeft, neemt hem serieus en geeft het kind een aai 
over bol, daarna gaat het kind weer spelen. 
  
Het ontwikkelen van een persoonlijke competentie 

De activiteiten sluiten in algemene zin aan op de behoeften van de kinderen. 
Een groep jongens is actief aan het voetballen, de meisjes spelen in de poppenhoek. 

De beroepskrachten springen daar in waar nodig. 
  
Het ontwikkelen van een sociale competentie. 
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel aan de kinderen over. 
Ten tijde van de observatie zijn een groep jongens aan het voetballen en de meisjes spelen in de 

poppenhoek. Een paar kinderen die noch voetballen of in de poppenhoek actief zijn, lopen een 
beetje rond. Zij worden door de beroepskracht uitgenodigd om fruit te komen schillen; hier 
gaan de kinderen gretig op in en zijn trots op het resultaat. 
  
Overdracht van waarden en normen 
Beroepskrachten hebben houvast aan en inzicht in de afspraken , regels en omgangsvormen om 
kinderen hierop voor te leven en te begeleiden. 

Uit observatie is gebleken dat de heersende regels en omgangsvormen binnen de buitenschoolse 
opvang voor iedereen duidelijk zijn. 
  
 

  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
  Interview anderen (interview beroepskrachten) 
  Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
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Personeel en groepen 

 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent gedrag zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Van drie beroepskrachten en 
één stagiaire zijn de verklaringen omtrent gedrag ingezien. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificatie van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Van drie 
beroepskrachten zijn de beroepskwalificaties ingezien. 
 
Opvang in groepen 
 
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee basisgroepen, beneden een groep van maximaal 20 

kinderen in de leeftijd van vier t/m acht jaar en boven een achtplusgroep. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit het personeelsrooster, de kind- aanwezigheidslijsten en uit observatie op de groepen is 
gebleken dat er voldoende beroepskrachten op de groepen werkzaam zijn, gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
  Interview anderen (interview beroepskrachten) 
  Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten (d.d. week 37) 
  Presentielijsten (d.d. week 37) 

  Personeelsrooster (d.d. week 37) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Meldcode kindermishandeling 
 
Uit interview met de beroepskrachten is gebleken dat zij op de hoogte zijn van de meldcode 
kindermishandeling en zij weten hoe te handelen bij een vermoeden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview houder) 
  Interview anderen (interview beroepskrachten) 
  Observaties (observatie van de pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimte) 
  Meldcode kindermishandeling 

 



 

7 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-09-2014 
BSO Villa Verboven te ROSSUM GLD 

 

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) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a 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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Villa Verboven 

Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BSO Villa Verboven 
Adres houder : Burg van Randwijckstraat 70 
Postcode en plaats : 5328AV ROSSUM GLD 

KvK nummer : 11067652 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC NIJMEGEN 
Telefoonnummer : 0344-698700 

Onderzoek uitgevoerd door :  E. Dieben 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : MAASDRIEL 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5330GA KERKDRIEL 

 
Planning 
Datum inspectie : 12-09-2014 
Opstellen concept inspectierapport :  
Zienswijze houder : 26-09-2014 
Vaststelling inspectierapport : 29-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 29-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 13-10-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
Wij gaan akkoord met dit inspectierapport. 
  

Wij vinden het fijn om terug te lezen en het geeft een goede indruk van hoe wij hier dagelijks 
werken. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Team BSO Villa Verboven 

 
 
 

 


