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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 onderzoek heeft zich gericht op:

de pedagogische praktijk

de verklaring omtrent het gedrag

de beroepskwalificatie

opvang in groepen

de beroepskracht-kind ratio
Beschouwing
Korte beschrijving van BSO Villa Verboven
BSO Villa Verboven is gevestigd in een pand met huiselijke sfeer aan de rand van Rossum. De
binnenruimte biedt veel ruimte om te spelen. Er is een aangrenzende buitenruimte.
Inspectiegeschiedenis
Sinds 2007 wordt het kindercentrum jaarlijks bezocht. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen jaarlijks onderzoek
Er is een praktijkonderzoek uitgevoerd. De pedagogische praktijk en de overige voorwaarden die
beoordeeld zijn voldeden aan de eisen.
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.

3 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 31-10-2017
BSO Villa Verboven te Rossum

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Inleiding
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).
Er is geobserveerd op een dinsdagmiddag bij het ophalen van de kinderen uit school, eten en
drinken aan tafel en vrij spel.
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
kinderopvang.
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument
(schuin gedrukt) en enkele voorbeelden uit de waargenomen praktijk.
Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie.
Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan.
Interview:
Het pedagogisch beleidsplan wordt besproken tijdens een teamoverleg. Jaarlijks staan bepaalde
onderdelen vast op de agenda van het teamoverleg zoals de meldcode kindermishandeling, diverse
protocollen.
Waarborgen emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Steun krijgen
De kinderen worden van school gehaald. Twee beroepskrachten gaan naar de klassen van de
jongste kinderen en halen hen daar op. De oudste kinderen worden op het schoolplein opgewacht
door de derde beroepskrachten. Met verschillende busjes worden de kinderen naar de BSO
gebracht. In de bus zijn er al diverse gesprekken tussen de beroepskracht en de kinderen. De
kinderen kijken vrolijk. Kinderen die dat willen krijgen een knuffel als begroeting. In de bus praten
de kinderen met de beroepskracht over wat ze gaan doen als ze op de BSO zijn.
Er worden drie groepen gevormd. De oudste kinderen gaan buiten drinken en fruit eten met een
beroepskracht. Binnen gaan de overige kinderen aan twee tafels zitten met de andere
twee beroepskrachten. Er is een goede sfeer aan tafel, het ziet er gezellig uit.
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
-passend aanbod
Programma
Tijdens de inspectie hebben de kinderen de mogelijkheid om te gymmen. Groepjes kinderen
worden gebracht en gehaald voor de gymles, gedurende de middag. Een groep oudere kinderen
doet buiten een balspel met een beroepskracht. De overige kinderen verdelen zich over de ruimte.
Een groep is enthousiast een hut aan het bouwen in een grote speelgoedauto, andere kinderen
spelen met de lego. Weer andere kinderen spelen op de computer. Een ander groepje is bezig met
een knutselactiviteit voor Halloween. Beroepskracht maakt een grapje:'" Jullie zijn allemaal
spookjes." (Halloween). Kinderen hebben verkleedkleren aan (skelet).
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Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van sociale competentie voldoende gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden
Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview (beroepskrachten)

Website (Villa Verboven)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten zijn bij eerdere inspecties beoordeeld en
voldoen aan de eisen.
Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de beroepskrachten zijn bij eerdere inspecties beoordeeld en voldoen aan de
eisen.
Opvang in groepen
Op de dag van de inspectie waren er twee basisgroepen, die zijn ingedeeld naar leeftijd.
De groep oudste kinderen waren voornamelijk buiten met een beroepskracht.
Binnen werden de jongste kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Deze kinderen waren
verdeeld in twee groepen tijdens het eten en drinken. Ze zaten ze aan twee tafels ieder met een
beroepskracht.
Beroepskracht-kindratio
In week 44 is de beroepskracht-kind ratio:

maandag 17 kinderen en 2 beroepskrachten

dinsdag 34 kinderen en 4 beroepskrachten

woensdag 3 kinderen en 1 beroepskracht

donderdag 29 kinderen en 3 beroepskrachten

vrijdag 14 kinderen en 2 beroepskrachten
Dit is conform de eisen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid af te wijken van de beroepskracht-kind ratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (dinsdagmiddag ophalen van de kinderen eten en drinken en vrij spel)

Presentielijsten (week 44)
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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
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)

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)

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)
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: BSO Villa Verboven
: 50

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

BSO Villa Verboven
Burg.van Randwijckstraat 70
5328AV Rossum
11067652
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
C. de Witt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maasdriel
: Postbus 10000
: 5330GA Kerkdriel

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

31-10-2017
20-11-2017
Niet van toepassing
27-11-2017
28-11-2017
28-11-2017

: 12-12-2017
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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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