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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

 

 

 

 

Beschouwing 

 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat: 

 het pedagogisch beleidsplan niet geheel aan de eisen voldoet; 

 niet alle medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden zijn gekoppeld aan de houder in 

het Personenregister Kinderopvang (PRK); 

 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder. 

Het betreft de volgende onderwerpen: uitvoering beleid veiligheid en gezondheid en kennis 

meldplicht kindermishandeling.  

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Jaarlijks onderzoek 2022  

Buitenschoolse opvang (BSO) Villa Kinderfun is op 25-07-2022 bezocht voor het jaarlijks 

onderzoek. De BSO is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.   

   

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten, 

leidinggevenden en de pedagogisch coach. Ook heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk 

geobserveerd en documenten opgevraagd en beoordeeld.  

  

Een indruk van de sfeer op locatie  

Tijdens de inspectie speelden de kinderen vrij in de groepsruimte. Ze toonden zich ontspannen en 

hadden plezier in de dingen die zij deden. De beroepskracht waren betrokken en vroegen de 

kinderen die aan het knutselen waren wat zij aan het maken waren. Ze bewonderden het werk. 

 

Algemene informatie  

Villa Kinderfun heeft in 1 pand een KDV en een BSO. De BSO heeft 2 basisgroepen met in totaal 42 

kindplaatsen en bevindt zich op de eerste verdieping van het pand.  
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Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

 05-04-2022 - incidenteel onderzoek naar beroepskracht-kindratio. Gezien verzachtende 

omstandigheden advies: geen handhaving. 

 21-10-2021 - jaarlijks onderzoek - na herstelaanbod op VOG wordt voldaan aan de eisen, 

advies: geen handhaving. 

 29-03-2021 - nader onderzoek - de EHBO certificaten voldoen. 

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

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

 

 

 

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

 

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.   

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van BSO Villa Kinderfun zijn niet alle vereiste 

onderwerpen voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens 

het beschreven beleid.  

 

Op BSO Villa Kinderfun werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan Villa 

Kinderfun, versie 11, jaargang 2021-2022.  

 

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid en 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid van Villa Kinderfun 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van: 

 Het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang. Er is aandacht voor de BSO leeftijd en 

de verschillen tussen de 2 groepen: 4-7 en 6-13 jaar. 

 De stappen die ondernomen worden bij het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling. 

 De invulling van het mentorschap. 

 De werkwijze en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen. 

 Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen 

vereist is, zowel op schooldagen als op vakantiedagen. 

 De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten. 

 Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag. 

 

 

Onvoldoende beschreven: 

 

Maximale groepsgrootte 

Op pagina 3 staat de samenstelling van de groep beschreven: 
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'Indien de groepen georganiseerd zijn volgens een verticale groepsindeling ... bestaat de 

buitenschoolse opvang groep uit maximaal 24 kinderen.'  

Dit is niet correct: wanneer een BSO groep uit kinderen van 4-13 jaar bestaat, is de maximale 

groepsgrootte 22. Alleen wanneer een groep bestaat uit kinderen van 7-13 jaar mag de groep 24 

kinderen bevatten. 

 

Tijdens de hoor en wederhoor geeft de houder aan dat dit een typefout is en is dit meteen 

aangepast in het beleidsplan. Het aangepaste beleidsplan is aan de toezichthouder gestuurd. Op 

andere pagina's in het beleidsplan staat de maximale groepsgrootte correct beschreven. 

 

Inzet stagiaires en beroepskrachten in opleiding 

In het pedagogisch beleidsplan staat de inzet van BOL stagiaires en hun begeleid ing beschreven. 

Op de BSO worden echter ook beroepskrachten in opleiding ingezet, namelijk BBL en PMIO 

(pedagogisch medewerkers in opleiding). De inzet en begeleiding van deze medewerkers staat niet 

beschreven. 

 

 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

Beoordeling:  

De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.  

  

Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:  

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder 

beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna 

een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie-instrument is gebaseerd op de 

omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat 

beschreven.   

 

Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:  

a) Emotionele veiligheid  

b) Persoonlijke competentie  

c) Sociale competentie  

d) Normen en waarden  

 

De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de 

toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.  
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Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:  

 

De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten: 

tijdens het vrij spelen, het opruimen en een knutselactiviteit. 

 

 

a) Emotionele veiligheid  

Citaat:  

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op 

een enthousiaste en persoonlijke manier.  

 

Observatie:  

Er worden twee kinderen gebracht, die net terug zijn van vakantie. De beroepskracht begroet hen 

enthousiast en vraagt hoe het op vakantie was. Zij wisselt informatie uit met de ouder. De 

kinderen vertellen wat zij hebben gedaan. De beroepskracht luistert met aandacht naar hen en 

vraagt er wat meer over.  

 

 

b) Persoonlijke competentie  

Citaat:  

De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, 

naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één 

van) de beroepskrachten. 

 

Observatie:  

De beroepskracht is in een van de groepsruimtes aan het opruimen. Een paar kinderen tonen 

interesse en ze vertelt hen wat ze aan het doen is. De kinderen willen graag helpen en dat vindt de 

beroepskracht goed. Ze kijken samen wat er achter de kast is gevallen: een poppenschoen, een 

auto en wat blokjes. De beroepskracht betrekt de kinderen door aan hen te vragen of zij weten 

waar deze spullen horen. Enthousiast gaan de kinderen de spulletjes op de juiste plaats opbergen. 

De beroepskracht en kinderen geven elkaar een high-five. Tijdens het opruimen maken ze plezier 

met elkaar en maken ze grapjes. De kinderen vertellen graag iets aan de beroepskracht en zij 

reageert op de verhalen. 

 

 

c) Sociale competentie  

Citaat:  

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om 

de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 

wederhoor’ De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen. 

 

Observatie:  

Een meisje komt naar de beroepskracht toe en vertelt dat een jongen een lelijk woord tegen haar 

heeft gezegd. De beroepskracht luistert naar haar en vraagt wat zij zelf al heeft geprobeerd. 

Samen gaan ze naar de jongen en de beroepskracht vraagt hem op rustige toon wat er is gebeurd. 

Ze praten met elkaar over lelijke woorden en dat die niet gebruikt mogen worden op de BSO. De 

beroepskracht maakt afspraken met de jongen. 

 

 

d) Normen en waarden  
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Citaat:  

In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) 

waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 

De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving.  

 

Observatie:  

In de groepsruimte hangt een plaat met het onderwerp 'pesten'. Er staan voorbeelden op wat 

pesten is: 'als je iemand slaat' of 'als je iemand uitscheldt'. Er staan ook afspraken op, 

bijvoorbeeld; 'niet buitensluiten, niet schelden.' En er staan voorbeelden op van wat je kunt doen 

als je wordt gepest: weglopen, 'stop hou op' zeggen en hulp vragen. De kinderen hebben de 

afspraken samen met de beroepskrachten bedacht en opgehangen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) (Tijdens de inspectie) 

 Pedagogisch beleidsplan (Villa Kinderfun, versie 11 jaargang 2021-2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De aanwezige personen zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). 

Een medewerker is niet gekoppeld aan de houder voor aanvang van de werkzaamheden. 

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Houder  

De houder is in het handelsregister ingeschreven als Villa Kinderfun B.V., een houder 

Rechtspersoon met 1 bestuurder. De VOG verificatie heeft in het verleden plaats gevonden en is in 

orde. 

 

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De 

medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. Niet alle medewerkers zijn pas na koppeling in het 

PRK met hun werkzaamheden begonnen: de aanwezige PMIO is op 4 april 2022 gestart  op de 

groep en op 21 april gekoppeld aan de houder in het PRK. 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 

passend diploma.  
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Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft het diploma van de aanwezige beroepskracht ingezien. Hieruit blijkt dat de 

beroepskracht beschikt over een passend diploma.  

 

Er werd een PMIO (pedagogisch medewerker in opleiding) ingezet. Voor de PMIO heeft de houder 

in april 2022 een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. De PMIO zal volgens plan over twee jaar 

gekwalificeerd zijn door het behalen van het diploma HBO Pedagogisch educatief professional.  

De PMIO wordt volgens de voorwaarden in de cao kinderopvang ingezet. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De toezichthouder heeft het diploma en de aanvullende certificaten van de pedagogisch coach 

ingezien. Hieruit blijkt dat de coach beschikt over een passend diploma, namelijk: 'gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker', niveau 4 met aanvullende scholing: 'HBO PBM/coach specialisatie 

Pedagogiek' en 'HBO PBM/coach specialisatie Coaching' van Scheidegger Opleidingen. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten 

en stagiaires worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor de BSO  is een achterwacht 

beschikbaar.   

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op de BSO zijn voldoende beroepskrachten (bk) ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten 

aanwezig:  

 

Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

Drakennest 12 1 bk en 1 PMIO 2 

 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.  

 

Afwijking BKR   

De houder mag op een vakantiedag maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten inzetten. Dit 

heeft de houder vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Tijdens deze tijden wordt minimaal de 

helft van het aantal beroepskrachten dat nodig is ingezet. De beroepskrachten gaan om de beurt 

met pauze, zo vertelt de manager.   

 

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires  

Op de BSO wordt een beroepskracht in opleiding volgens de voorwaarden cao-kinderopvang 

ingezet. De inzet is schriftelijk vastgelegd in het Ontwikkelplan van de PMIO.  

Tijdens de inspectie is maximaal de helft van het benodigde aantal beroepskrachten een 

beroepskracht in opleiding. 

 

Achterwacht  
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Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht 

beschikbaar. De achterwacht voor de BSO zijn de beroepskrachten van het KDV in het zelfde 

pand.  

 

Wanneer er tijdens de afwijking van de BKR één beroepskracht wordt ingezet dan is er ter 

ondersteuning een andere volwassene aanwezig. Er is nooit slechts 1 persoon aanwezig in het 

pand. Tijdens de voorschoolse opvang (buiten de vakanties) is er ook minimaal 1 bk aanwezig op 

het KDV. Zo ook tijdens de vakanties na opening van de BSO en voor sluiting in de avond. Ook op 

het kantoor zijn over het algemeen meerdere mensen aanwezig. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling:  

In 2021 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) niet volgens het verplichte 

aantal uren ingezet. Deze uren heeft de houder in 2022 ingehaald. 

 

De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de PBM moet worden ingezet juist 

berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze urenverdeling 

is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten hebben coaching 

ontvangen.  

 

Er is een aandachtspunt benoemd voor de inzet van de PBM voor 2022.  

 

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Urenberekening  

De houder komt tot de volgende berekening:   

 

 50 uur x aantal 

kindercentra  

10 uur x aantal FTE 

pedagogisch 

medewerkers  

Som (van 50 uur x aantal kindercentra 

+ 10 uur x aantal FTE) = minimale 

ureninzet  

2021  2x50=100 10x15,7=157 257 

2022  2x50 = 100 10x13,9=139  239 

 

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden. De 

gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal 

kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

 

Pedagogisch coach 

 

De pedagogische coaching van beroepskrachten wordt uitgevoerd door een pedagogisch coach, die 

in dienst is bij Villa Kinderfun. Uit het gesprek en de planning/uitvoering blijkt dat in 2021 de 

coaching voor het verplichte aantal uren niet helemaal is ingezet. De manager licht toe dat er in 

2021 twee externe coaches actief waren bij Villa Kinderfun. Deze zijn echter voortijdig vertrokken 

en het aantal uur coaching is niet gehaald. In het eerste half jaar van 2022 heeft de houder een 

interne coach ingezet. Deze heeft het te kort aan uitgevoerde uren coaching van 2021 ingehaald in 

het eerste half jaar van 2022. Vanaf juli 2022 is de coach begonnen met het uitvoeren van de 

vereiste uren coaching van 2022. 
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Hoewel de uren coaching in 2021 dus niet zijn gehaald, vindt de toezichthouder de gekozen 

oplossing van de houder om de uren in te halen, een aanvaardbare keuze.  

 

Inzet PBM beleidstaken 

 

De houder en de manager bekleden op dit moment de functie van als PBM voor beleidstaken. De 

PBM zorgt voor het opstellen en invoeren van het pedagogisch beleid. Het plan is om deze taken 

over te hevelen naar de interne pedagogisch coach. 

 

Aandachtspunt inzet PBM: 

De inzet van de PBM, zoals gepland voor 2022, is niet voldoende. In de planning staan taken die 

niet gaan over de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleid. Bijvoorbeeld: 

'veiligheid en gezondheidsbeleid, lange termijn strategie Corona, communicatiebeleid en 

ontruimingsplan'. Dit zijn geen taken die mee mogen worden gerekend voor de uren inzet van de 

PBM. Als het plan op deze wijze wordt uitgevoerd, zal de PBM niet voor het vereiste aantal uren 

worden ingezet in 2022. Dit kan nu nog niet worden beoordeeld. De toezichthouder zal dit toetsen 

tijdens het jaarlijks onderzoek van 2023. 

 

Urenverdeling over locaties  

De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het document 

'Urenberekening pedagogisch coach en planning PBM 2022'. De uren zijn opgesplitst in 

coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling is inzichtelijk voor beroepskrachten door deze 

te bespreken in het vestigingsoverleg. Ouders krijgen deze informatie in de Nieuwsflitz, een 

nieuwsbrief voor ouders.  

 

Coaching aan iedere beroepskracht  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching hebben 

ontvangen. Coaching vond plaats door persoonlijke gesprekken om leerdoelen of moeilijkheden te 

bepalen, observaties op de groep, het bespreken van pedagogische onderwerpen in het 

vestigingsoverleg (in juli bijvoorbeeld 'emotionele veiligheid'). De beroepskrachten vertellen dat zij 

altijd terecht kunnen bij de coach voor advies over omgaan met bepaald gedrag. De coach komt 

dan observeren op de groep en adviseert. 

 

De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te 

ontvangen.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling:  

Kinderen worden opgevangen in één basisgroep. Het aantal kinderen past binnen de 

maximale grootte van de basisgroep. Ieder kind heeft een mentor.   

 

Dit blijkt uit  de volgende bevindingen:  

  

Opvang in basisgroepen  

Uit het gesprek met de beroepskrachten en de manager, de observatie en presentielijsten blijkt dat 

een kind wordt opgevangen in één basisgroep. Op het moment is er 1 basisgroep open: Het 

Drakennest met maximaal 20 kindplaatsen. De groep Glazen Bol is sinds enkele weken gesloten. 

Hier werden de kinderen van 7 jaar en ouder opgevangen. De verwachting is, zo licht de manager 

toe, dat de Glazen Bol in augustus/september weer (gedeeltelijk) open gaat. De ouders zijn 

hierover geïnformeerd. 
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Het aantal kinderen per basisgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het 

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

 

Groepsnaam  Leeftijd 

kinderen  

Groepsgrootte volgens het 

beleid  

Maximale groepsgrootte volgens 

het Besluit  

Drakennest 4-13 jaar 20 22 

 

 

Mentorschap  

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind. 

De mentor bespreekt, als het wenselijk is, de ontwikkeling van het kind met de ouders. De mentor 

is aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind.  

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Beoordeling:  

De Nederlandse taal is de voertaal op de BSO.   

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:   

De beroepskrachten praten Nederlands met de kinderen, de ouders en met elkaar. De 

beleidsdocumenten zijn in de Nederlandse taal geschreven.  

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) (Tijdens de inspectie) 

 Personenregister Kinderopvang (Controle op 26-07-2022) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister (In LRK) 

 Ontwikkelplan PMIO 

 Pedagogisch beleidsplan (Villa Kinderfun, versie 11 jaargang 2021-2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Urenberekening pedagogisch caoch en 

planning PBM 2022) 

 Overzicht uitgevoerde uren coaching 2021 

 Overzicht mentoren BSO 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling:  

In de praktijk werken de beroepskrachten - na herstelaanbod - volgens dit beschreven 

beleid.  

Er is niet altijd een persoon met een geldig certificaat EHBO aan kinderen aanwezig. 

 

De beroepskrachten werken met het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan Villa Kinderfun 

Kinderopvang, versie 2022. Het beleidsplan is actueel.  

 

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder observeert de beroepskrachten tijdens het werken op de groep en stelt daar 

vragen over. Daaruit blijkt dat de beroepskrachten voldoende bekend zijn met het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

Er wordt  tijdens de observatie niet altijd gewerkt zoals beschreven in het beleidsplan.  

 

In de praktijk zijn volgende voorbeelden van maatregelen gezien die voldoende werden nageleefd:  

 

 Iedereen wast handen voor het eten en na de toiletgang. 

 Voedsel wordt gecodeerd na opening. 

 De koelkast is op de juiste temperatuur. 

 Kiepramen staan open voor ventilatie. 

 Er is een mobiele airco-unit aanwezig voor zeer warme dagen. 

 In de ochtend worden de ruimtes gelucht. 

 

 

Onvoldoende: 

Een jongen krijgt oogdruppels toegediend van de beroepskrachten. Deze wassen eerst de handen. 

De druppels worden echter bewaard in de rugzak van de jongen, die op de grond in de hal staan. 

Hier zijn zij toegankelijk voor kinderen. Er is door de ouder geen medicijnverklaring ingevuld voor 

het geven van de oogdruppels. 
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Wanneer de toezichthouder hiernaar vraagt, zet de beroepskracht (in opleiding) de oogdruppels 

hoog weg. De beroepskracht draait vast een medicijnverklaring uit om de ouders te laten invullen 

wanneer de jongen wordt opgehaald. 

 

Herstelaanbod 

De houder krijgt de gelegenheid om op korte termijn de tekortkoming te herstellen. Op 08-08-

2022 heeft de toezichthouder opnieuw de BSO bezocht. De beroepskrachten vertellen dat de 

ouders een medicijnverklaring hebben ingevuld voor het geven van de oogdruppels. Ze laten de 

verklaring zien. De oogdruppels staan hoog op de keukenkast opgeborgen, buiten bereik van 

kinderen. Er zijn geen andere kinderen die medicatie krijgen op dit moment, zo vertellen de 

beroepskrachten. 

 

Aandachtspunt: 

Op de medicijnverklaring dient ook ingevuld te worden hoe vaak of hoeveel van het medicijn per 

keer en/of per dag mag worden gegeven. De leidinggevende zal dit oppakken. 

 

Aanwezigheid van een EHBO-er  

Tijdens de openingstijden is er niet altijd een volwassene op de BSO aanwezig die een geldig 

EHBO-diploma heeft. Tijdens het inspectiebezoek was er 1 medewerker op de BSO aanwezig met 

een BHV certificaat. Dit kwalificeert echt er niet als certificaat EHBO aan kinderen. 

 

De manager licht toe dat er door personele krapte en veranderingen in de laatste tijd geen 

herhalingscursussen zijn geweest. Op 10-09-2022 wordt er een in-company cursus EHBO voor 

kinderen in combinatie met BHV gegeven aan de beroepskrachten (in opleiding). De verwachting is 

dat dan alle medewerkers op de groep weer voldoende zullen zijn gecertificeerd voor EHBO. 

 

Tijdens de hoor en wederhoor toont de houder aan dat er op de dag van de inspectie een 

operationeel ;leidinggevende aanwezig was in het kantoor naast de BSO ruimte. De toezichthouder 

heeft deze leidinggevende tijdens de inspectie ontmoet.  

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Beoordeling:  

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode 

zijn de juiste onderdelen beschreven. Het stappenplan van de meldcode bevat de juiste 

stappen. De houder zorgt voor voldoende kennis bij medewerkers over de inhoud en het 

gebruik van de meldcode.    
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De houder zorgt er - na een herstelaanbod - voor dat de medewerkers weten in welke 

situaties zij een meldplicht hebben.  

 

 

Meldcode  

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het niet goed gaat met 

een kind, thuis of op de opvang, is dat vaak te zien of te merken aan het kind. In de meldcode 

moet beschreven staan wat medewerkers dan moeten doen om het kind te helpen.  

 

Volgens de Wet Kinderopvang moet het volgende in de meldcode staan:  

 een stappenplan; 

 wanneer er melding moet worden gedaan; 

 wie er verantwoordelijk is voor welke taak; 

 aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

 hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.  

 

 

De houder gebruikt Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de 

kinderopvang' van onder andere BOINK, juni 2018. Hierin staan de Meldcode, het afwegingskader 

met stappenplannen en de meldplicht beschreven. De houder heeft een bijlage opgesteld met 

daarin de verantwoordelijkheden per functie binnen de eigen organisatie. Er is ook een regionale 

Sociale Kaart opgesteld. 

 

Stappenplan meldcode  

 

In het stappenplan moeten de volgende punten staan:  

 vastleggen welke signalen er opgemerkt worden; 

 overleggen met collega’s en eventueel een deskundige; 

 het voeren van een gesprek met de ouders en eventueel het kind zelf; 

 bedenken of de houder zelf hulp kan bieden; 

 beslissen of de houder zelf hulp gaat bieden, of het inschakelen van hulp.  

 

  

Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldcode  

De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode onder de aandacht gebracht bij de 

medewerkers. Dit heeft de houder gedaan door de meldcode te bespreken tijdens overleggen met 

het team. De aanwezige beroepskrachten kunnen de stappen die zij zetten bij zorg om een kind 

goed verwoorden. Zij kennen de eigen aandachtsfunctionaris en de functie van Veilig Thuis. 

 

Meldplicht  

  

De meldplicht is door de houder onvoldoende onder de aandacht gebracht van de medewerkers op 

de volgende punten:   

 Als een medewerker vermoedt dat een andere medewerker een kind heeft mishandeld of 

misbruikt, moet het direct aan de houder verteld worden. 

 Als een werknemer vermoedt dat de houder een kind misbruikt of mishandeld heeft, dan belt 

deze de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Bij een redelijk vermoeden moet aangifte 

gedaan worden bij de politie. De houder heeft dit vertelt aan het personeel.  

 

De beroepskrachten geven aan dat de meldplicht met hen niet is besproken. 
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Herstelaanbod 

De houder krijgt de gelegenheid om op korte termijn de kennis over de meldplicht bij de 

beroepskrachten te bevorderen. In het kader van dit herstelaanbod is de toezichthouder op 08-08-

2022 opnieuw langs gegaan bij de BSO en heeft twee beroepskrachten en de locatiemanager 

gesproken. 

 

De beroepskrachten vertellen dat zij een mail hebben gekregen over de meldplicht, zodat zij vast 

de tekst kunnen lezen. De locatiemanager vertelt dat zij op 06-09-2022 in het groepsoverleg van 

de BSO dit onderwerp onder de aandacht zal brengen op een interactieve manier. In oktober zal 

tijdens het vestigingsoverleg met BSO en KDV de meldplicht opnieuw worden besproken. 

De toezichthouder verwacht dat na deze acties de beroepskrachten voldoende op de hoogte zullen 

zijn van de meldplicht. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke pe rsoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek) 

 Observatie(s) (Tijdens de inspectie) 

 EHBO certifica(a)t(en) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2022) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Boink, juli 2018) 

 Bijlagen meldcode 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
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(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te  zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
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personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 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 : 25-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 24-08-2022 

Zienswijze houder : 16-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 19-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Geachte inspectie, 

  

Hartelijk dank voor de uitgevoerde inspectie op onze BSO. 

Ten aanzien van de beroepskracht die voor aanvang van de werkzaamheden nog niet in het PRK 

was gekoppeld willen wij graag een toelichting geven.  De beroepskracht beschikte bij aanvang van 

haar werkzaamheden over een geldige VOG en gaf aan in het PRK een koppelverzoek te hebben 

gedaan. Maar dit bleek technisch niet goed te zijn gegaan waardoor onverhoeds vertraging optrad 

en de medewerker helaas te laat is gekoppeld. De medewerker was echter wel recent gescreend 

door justitie. Door deze ervaring heeft Villa Kinderfun haar werkwijze aangepast door 

beroepskrachten voortaan zelf in het PRK te koppelen in plaats van koppelverzoeken te bevestigen. 

Met betrekking tot de vereiste om de inzet van beroepskrachten-in-opleiding (BBL/PMIO) in het 

pedagogisch beleidsplan te beschrijven, willen wij ook graag een nadere toelichting geven. 

Als erkend leerbedrijf heeft Villa Kinderfun tot voor kort alleen gewerkt met stagiaires van de BOL 

opleiding. In verband met de personeelskrapte in de sector kinderopvang, zowel landelijk alsook bij 

Villa Kinderfun, en mede naar aanleiding van de maatregel van de Minister van SZW om de inzet 

van beroepskrachten-in-opleiding te verruimen tot 50% als antwoord op het terugdringen van de 

personele krapte in de sector kinderopvang, is Villa Kinderfun er dit jaar toe overgegaan om 

beroepskrachten-in-opleiding aan te stellen. Daarmee ook een bijdrage leverend aan de instroom 

van nieuwe beroepskrachten in de sector kinderopvang. 

In het licht van deze omstandigheden en de landelijke crisissituatie in de kinderopvang, daarbij niet 

te vergeten de coronacrisis, heeft de focus van Villa Kinderfun gelegen op het terugdringen van 

werkdruk en personeelstekort en het zoveel mogelijk voorkomen van groepssluiting. Daardoor was 

het bijwerken van het pedagogisch beleidsplan helaas op de achtergrond geraakt. 

Daarbij tekenen wij aan dat de combinatie van wet- en regelgeving op het gebied van de inzet van 

of eisen aan personeel ook invloed heeft op de arbeidsmarkt van de kinderopvang, zoals de 

minister omschrijft in zijn kamerbrief nr. 463 van 05-09-2022. Regeldruk van de overheid, 

nagevolgd door inspecties, veroorzaken mede een hoge werkdruk in de kinderopvang. 

Naar aanleiding van uw inspectie hebben wij inmiddels de inzet van beroepskrachten-in-opleiding 

beschreven als aanvulling op ons pedagogisch beleidsplan. Een concept hiervan hebben wij voor 

advies voorgelegd aan onze oudercommissie. Tevens hebben wij dit concept reeds ter informatie 

aan uw inspectie toegezonden. Ons inziens wordt daarmee de tekortkoming opgeheven en 

derhalve verzoeken wij de gemeente om niet tot handhaving over te gaan. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Strategisch manager 

Villa Kinderfun 
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