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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.

Beschouwing
Op dinsdag 26 november 2019 heeft er een inspectieonderzoek plaatsgevonden bij Buitenschoolse
opvang Villa Sterrenwacht.
Buitenschoolse opvang Villa Sterrenwacht is onderdeel van Stichting Kindercentrum Nunspeet.
De BSO is gevestigd in basisschool de Morgenster en beschikt over twee eigen ruimtes.
Inspectiegeschiedenis
•
Bij de jaarlijkse inspectie van 19-09-2016 is vastgesteld dat aan alle getoetste voorwaarden
werd voldaan.
•
Bij de jaarlijkse inspectie van 3 juli 2017 is niet volledig voldaan aan de getoetste
voorwaarden. Er is een tekortkoming geconstateerd op item oudercommissie.
•
Jaarlijkse inspectie 1 november 2018 wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden
In dit inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogisch beleid
De organisatie beschikt over een beleidsplan van de organisatie.
De houder van de BSO draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagmiddag 26 november. Bij aanvang van het
inspectieonderzoek zijn de beroepskrachten de BSO aan het voorbereiden.
Er zijn twee groepen actief, met op elke groep twee beroepskrachten.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden. Op vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien en er
worden er twee beschreven:
A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is
respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Welbevinden
Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun
spel. Kinderen tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig en betrekken de
beroepskracht graag bij hun spel en delen graag hun ervaringen met de beroepskrachten.
De beroepskrachten doen ook actief mee.
Respectvol contact (4-12)
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang
en inhoud van het gesprek (dialoog).
Er wordt aan tafel gesproken met de kinderen over de schooldag. De kinderen krijgen te horen wat
er vandaag voor programma is en waar ze een keuze uit kunnen maken.
De kinderen kunnen bij iedere beroepskracht wel terecht met een vraag.
De beroepskrachten zitten bij de kinderen en doen mee met bijv. een spel.
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B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Programma
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde groepsactiviteiten. De activiteiten zijn
gevarieerd en kinderen hebben er zichtbaar plezier en zin in. De kinderen mogen aan de activiteit
meedoen, maar dit is niet verplicht.
Op de dag van inspectie kunnen de kinderen kiezen uit:
- lampion maken voor kerst optocht
- tekening maken i.v.m. sinterklaas
- buitenspelen
- binnen spelen
In de groep zijn de tafels ook verdeeld in de activiteit, maar ook per lokaal.
Na het eten en drinken lopen de groepen bij elkaar naar binnen.
Doelgericht aanbod (4-12)
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. Het
programma is gevarieerd. Het programma is uitdagend en de kinderen leren op deze manier met
elkaar omgaan met een doelgericht aanbod.
Responsief
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en
begrepen. Aan tafel krijgt ieder kind de aandacht om te praten over zijn of haar onderwerp. Het
gaat veelal over sinterklaas.
De beroepskracht doet een rondje om de begin letter van je naam te noemen, hoe spreek je deze
uit.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens de inspectie is het personenregister kinderopvang (PRK) ingezien. De vaste
beroepskrachten welke werkzaam zijn op de BSO zijn geregistreerd, goedgekeurd en gekoppeld in
het personenregister kinderopvang.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de Wet kinderopvang.
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Opleidingseisen
De beroepskrachten die aanwezig zijn op de locatie tijdens de inspectie, beschikken over een voor
de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao kinderopvang.
De
•
•
•

volgende diploma's zijn gezien:
onderwijsassistent
SPW niveau 4
leraar basisonderwijs

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er zijn twee groepen actief.
Op iedere groep staan twee beroepskrachten. Op 1 groep is ook een stagiaire actief.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen.
Ieder kind weet waar hij of zij in zit. Bij binnenkomst van de kinderen wordt dit gevraagd aan de
kinderen, en op de lijst staat ook in welke groep het kind zit.
De boomhut heeft 16 kinderen, met 1 vaste beroepskracht, 1 inval en 1 stagiaire
De Hooizolder heeft 12 kinderen met 1 vaste beroepskracht en de leidinggevende die invalt voor
een zieke collega.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
7 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-11-2019
Buitenschoolse opvang Villa Sterrenwacht te Nunspeet

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: Buitenschoolse opvang Villa Sterrenwacht
: 000022482172
: 50

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

:
:
:
:
:

Stichting Kindcentrum Nunspeet
De Steiger 1
8071 TZ Nunspeet
41035858
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
de heer D. Terlien

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Nunspeet
: Postbus 79
: 8070 AB NUNSPEET

:
:
:
:
:
:

26-11-2019
02-12-2019
Niet van toepassing
03-12-2019
03-12-2019
03-12-2019

: 06-12-2019
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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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