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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

 

Huidig onderzoek 

Op 29 maart 2021 heeft de toezichthouder een documentenonderzoek uitgevoerd bij BSO Villa 

Kinderfun. Dit nader onderzoek werd op verzoek van de Gemeente Lelystad uitgevoerd naar 

aanleiding van het jaarlijks onderzoek op 20-10-2020. 

Er is voldaan aan de getoetste eis betreffende de EHBO certificaten. 

 

Algemene informatie 

Villa Kinderfun heeft 1 locatie in Lelystad. In het pand zijn een KDV en een BSO gevestigd. De BSO 

heeft 2 basisgroepen met in totaal 40 kindplaatsen en bevindt zich op de eerste verdieping van het 

pand. 

 

Inspectiegeschiedenis  

 12-10-2020 - jaarlijks onderzoek - tekortkoming op het gebied van EHBO certificaten   

 06-08-2019 - jaarlijks onderzoek - geen tekortkomingen geconstateerd 

 27-06-2019 - nader onderzoek, er wordt aan de eisen voldaan. 

 01-05-2019 - nader onderzoek. Het pedagogisch beleidsplan voldoet nog niet geheel. 

 04-12-2018 - jaarlijks onderzoek. Advies handhaving op pedagogisch beleidsplan. 

 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven. Vervolgens worden de inspectie-

items benoemd die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Gegevens LRK: In het LRK is aangegeven dat er bij KDV Villa Kinderfun sprake is van door de 

Gemeente gesubsidieerde Voorschoolse Educatie. Dit is niet het geval. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 12-10-2020 werd het volgende geconstateerd: 

 

"Er is niet altijd iemand aanwezig met een geldig EHBO-certificaat." 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In een e-mail aan de Gemeente van 04-03-2021 geeft de houder aan dat alle beroepskrachten die 

op de BSO werken nu in het bezit zijn van een geldig EHBO certificaat. Door de Corona-

maatregelen werden scholingen die eerder gepland stonden, afgezegd door de cursus-aanbieder. 

Dat is nu ingehaald. 

 

Op 31-03-2021 ontvangt de toezichthouder een weekrooster van de BSO (week 13). De hierop 

vermeldde beroepskrachten (die alleen aanwezig zijn op de BSO) hebben een geldig EHBO 

certificaat: Eerste hulp aan kinderen van het Rode Kruis. Deze zijn door de toezichthouder 

ingezien. 

 

Conclusie 

Er is op de BSO te allen tijde iemand aanwezig met een geldig EHBO certificaat. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke.) 

 EHBO-certificaten 

 Personeelsrooster (Week 13 2021.) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Villa Kinderfun 

Website : https://www.villakinderfun.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000046115110 

Aantal kindplaatsen : 42 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Villa Kinderfun B.V. 

Adres houder : Merwede 48 

Postcode en plaats : 8226 NA Lelystad 

KvK nummer : 78495261 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  A Lems 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lelystad 

Adres : Postbus 91 

Postcode en plaats : 8200 AB LELYSTAD 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-04-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-04-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-04-2021 

Openbaar maken inspectierapport :  
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