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Villa Kinderfun te Lelystad 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Algemene informatie 
Villa Kinderfun in Lelystad is geopend in december 2010. Het kindercentrum bestaat uit een 
kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). De BSO bevindt zich op de eerste 
verdieping. Het KDV maakt gebruik van de begane grond. Aangrenzend aan het kindercentrum is 
een buitenspeelruimte, die zowel door het KDV als de BSO wordt gebruikt. 
  
Inspectiegeschiedenis vanaf 2012 
 26-04-2012 - jaarlijks onderzoek, overschrijding van de beroepskracht-kindratio 
 09-07-2012 - nader onderzoek, overtreding onvoldoende opgelost 
 22-10-2012 - nader onderzoek, overtreding opgelost 
 12-04-2013 - jaarlijks onderzoek, geen overtredingen geconstateerd 
 31-03-2014 - jaarlijks onderzoek, geen handhaving na overleg en overreding op meldcode 

kindermishandeling 
 16-03-2015 - jaarlijks onderzoek, geen handhaving na overleg en overreding op verklaring 

omtrent het gedrag (VOG) 
 03-05-2016 - jaarlijks onderzoek, geen handhaving na overleg en overreding op gebied van 

uitvoering veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 24-04-2017 - jaarlijks onderzoek, geen handhaving 
Huidige inspectie 
Op 16-10-2017 werd het kindercentrum onaangekondigd bezocht in verband met een signaal dat 
door de GGD ontvangen is over een mogelijke overschrijding van de beroepskracht-kindratio. 
Tijdens het inspectiebezoek werd het aantal aanwezige kinderen en beroepskrachten op alle 
groepen gecontroleerd. Ook werd er onderzoek gedaan naar de weken voor het bezoek. 
  
Er is tijdens dit onderzoek geen overschrijding van de beroepskracht-kindratio aangetoond. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Villa Kinderfun te Lelystad 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Bij de GGD is een telefonisch signaal binnen gekomen over het mogelijk overschrijden van de 
beroepskracht-kindratio bij KDV Villa Kinderfun. In opdracht van de Gemeente Lelystad werd dit 
onaangekondigde incidentele onderzoek uitgevoerd. De toezichthouder heeft op maandagochtend 
16-10-2017 het KDV bezocht. Op alle groepen werd de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Tevens 
werd steekproefsgewijs een aantal dagen in de afgelopen weken in de planning bekeken aan de 
hand van presentielijsten van kinderen en de personeelsplanning. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de groepen waren aanwezig: 
  

Naam 
groep 

Aanwezige 
kinderen 0 jr 

kinderen 
1 jr 

kinderen 
2 jr 

kinderen 
3 jr 

Benodigd 
aantal bk 

Aantal 
aanwezige 
bk 

Zwanenmeer 6 1 0 0 2 2 

Elfjes 0 2 8 0 2 2 

Vuurvliegjes 0 7 3 0 2 2 

Kikkerkoning 0 0 3 3 1 1 

Kabouterbos 0 0 6 6 2 2 

  
bk=beroepskracht 
  
Hiermee werd tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek aan de beroepskracht-kindratio 
voldaan. 
  
Met de beroepskrachten werden op de groepen de presentielijsten van de afgelopen week bekeken. 
Het aantal aanwezige kinderen bleef steeds binnen de maximale groepsgrootte. De 
beroepskrachten verklaarden dat er iedere dag voldoende beroepskrachten aanwezig waren om 
aan de beroepskracht-kindratio te voldoen. De ingezette beroepskrachten staan echter niet op de 
presentielijsten aangegeven. 
Hiervoor zijn de aanwezigheidslijsten met personeelsinzet in de pc gecontroleerd. De 
toezichthouder bekeek deze samen met de houder, Mw. Richardson. De gegevens in de lijsten van 
de afgelopen weken geven aan dat er aan de beroepskracht-kindratio is voldaan op de beoordeelde 
dagen. 
  
Conclusie 
Er werd tijdens het inspectiebezoek voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
In de administratie van het kindercentrum zijn geen aanwijzingen dat er niet werd voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio op de beoordeelde dagen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Op de groepen) 
 Plaatsingslijsten (Week 40, 41 en 42, op de groep en digitaal) 
 Presentielijsten (Week 40, 41 en 42, op de groep en digitaal) 
 Personeelsrooster (Week 41 en 42, digitaal) 
 Website Overheid 1ratio.nl 
 

 



 

5 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 16-10-2017 

Villa Kinderfun te Lelystad 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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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Villa Kinderfun te Lelystad 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Villa Kinderfun 
Website : https://www.villakinderfun.nl 
Aantal kindplaatsen : 54 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Villa Kinderfun 
Adres houder : Merwede 48 
Postcode en plaats : 8226NA Lelystad 
Website : https://www.villakinderfun.nl 
KvK nummer : 32130454 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Lems 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 18-10-2017 
Zienswijze houder : 31-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Villa Kinderfun te Lelystad 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

31-10-2017 
Geachte heer/ mevrouw, 
  
Naar aanleiding van uw incidenteel onderzoek dat op 16 oktober 2017 door uw orgaan is 
uitgevoerd, reageer ik op een tekstuele onjuistheid op pag. 6 van uw inspectierapport. Hierin 
wordt vermeld dat Villa Kinderfun Gesubsidieerde voorschoolse educatie is maar dit is niet het 
geval. 
Verder zijn wij het eens met uw zienswijze, dat er door uw orgaan geen overschrijding van onze 
beroepskracht-kindratio is geconstateerd waardoor er ook geen handhaving aan de orde is. 
  
U hiermee voldoende te hebben beantwoord, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Mevr. N. Richardson, 
Directie 
  
03-11-2017 
Geachte mevrouw Lems, 
  
Bedankt voor uw reactie. Het klopt dat ik een verzoek bij de gemeente heb neergelegd om onze 
kinderopvang in het landelijk register (LRKP) te laten registreren als VVE erkende kinderopvang. 
Dit laatste, daar ik ons hele pedagogisch dagopvang team heb laten scholen in de gecertificeerde 
VVE Peuterplein methode. Vanaf deze zomer zijn het vaste kernteam pedagogisch medewerkers 
VVE Peuterplein gecertificeerd  en wordt nu binnen de opvang ook VVE methodisch gewerkt. Ik 
heb alleen nog geen officieel antwoord van de gemeente mogen ontvangen aangaande mijn 
verzoek. Dit verklaart mijn reactie op uw inspectierapport maar dan klopt uw informatie. 
Mijn excuses hiervoor.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Neftali Richardson, 
Directie 
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