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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. 

 

Op 4 april 2022 is er in opdracht van de gemeente Nunspeet een nader onderzoek uitgevoerd bij 

BSO Villa Lavendel. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van het niet 

voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorschriften wat geconstateerd is bij het jaarlijks onderzoek van 

d.d. 21-01-2022. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en 

niet alle andere inspectie-items. 

 

Beschouwing 

BSO Villa Lavendel is gelegen in Nunspeet-West. De BSO heeft de beschikking over de bovenste 

verdieping van het kindercentrum. In het kindercentrum is ook een kinderdagverblijf van dezelfde 

houder gesitueerd. Het pand heeft een eigen vaste buitenruimte, met daarin een buitenruimte 

speciaal voor de BSO. Momenteel worden er van 1 school (met twee locaties) kinderen opgevangen 

op deze BSO. 

 

BSO Villa Lavendel is een locatie van Stichting Kindcentrum Nunspeet. Stichting Kindcentrum 

Nunspeet heeft de beschikking over meerdere locaties in dezelfde gemeenten en verzorgt opvang 

van kinderen van 0-12 jaar.  

 

Inspectiegeschiedenis 

2018 

Jaarlijks onderzoek 27-9-2018; De houder voldoet aan de getoetste voorschriften. 

 

2019 

Jaarlijks onderzoek 24-10-2019; Er wordt voldaan aan de getoetste voorschriften. 

 

2020 en 2021 

In 2020 en 2021 heeft er ten gevolge van de landelijke maatregelen om de verspreiding van Covid-

19 tegen te gaan, geen inspectie plaatsgevonden.  

 

2022 

Jaarlijks onderzoek 21-1-2022; Er werd aan twee getoetste voorschriften niet voldaan binnen het 

onderdeel pedagogisch beleid en met betrekking tot opvang in basisgroepen.  Aan de andere 

getoetste voorschriften werd voldaan. 
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Voortgang 

Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek van 21 januari 2022 

Over de kwaliteitsvoorschriften waar niet aan werd voldaan bij het jaarlijks onderzoek na van 

21-01-2022 heeft de gemeente Nunspeet herstelafspraken gemaakt met de houder in de vorm van 

een aanwijzing. 

 

Voor dit nader onderzoek zijn documenten opgevraagd en heeft een korte inspectie op de locatie 

plaatsgevonden.  

 

Huidige bevindingen 

Bij dit nader onderzoek is vastgesteld dat de houder herstel heeft doorgevoerd, er wordt voldaan 

aan de getoetste voorschriften.  

 

Een verdere toelichting is te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het jaarlijks onderzoek van 

21 januari 2022 niet voldeden. 

 

Het gaat bij dit domein om het volgende kwaliteitsvoorschrift: 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.  

 

Hieronder volgen de bevindingen en beoordeling van de hierboven beschreven 

kwaliteitsvoorschrift.  

Pedagogisch beleid 

De houder heeft op 28 maart het pedagogisch beleid van deze locatie doen toekomen.  

Met betrekking tot de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen staat in dit 

pedagogisch beleid het volgende beschreven: 

"BSO Lavendel heeft de beschikking over drie huiskamers; Mast, Kajuit en het Kraaiennest. In deze 

huiskamers worden kinderen van 4-7 jaar opgevangen. In de Kajuit is plaats voor 20 kinderen, in 

Mast is plaats voor 10 kinderen, in het Kraaiennest is er plaats voor 7 kinderen. De kinderen 

starten de middag in hun eigen huiskamer en zijn daarna vrij om te spelen in alle ruimtes." 

 

Ook de werkwijze (dagindeling) staat beschreven, zowel voor de voorschoolse opvang, een lange 

schoolmiddag als voor een korte schoolmiddag.  

 

Bij het bezoek op locatie heeft de beroepskracht vertelt dat op 4 april BSO Villa Flora van start is 

gegaan. De oudere kinderen gaan naar BSO Villa Flora. Op BSO Villa Lavendel worden de jongere 

kinderen opgevangen. De beroepskracht heeft verteld hoe de groepssamenstelling eruit ziet. Dit 

komt overeen met hetgeen beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan en gezien is op de 

groepen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Plaatsingsoverzicht (op de tablet en op de bar (foto's kinderen)) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO Villa Lavendel, versiedatum 4 april 2022) 

• mailcontact leidinggevende 

• toestemmingsformulier tweede basisgroep, digitaal aangeleverd op 28-3-2022 
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Personeel en groepen 

 

Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het jaarlijks onderzoek van 

17 mei 2021 niet voldeden. 

  

Het gaat bij dit domein om het volgende kwaliteitsvoorschrift: 

• 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.  

  

Hieronder volgen de bevindingen en beoordeling van de hierboven beschreven 

kwaliteitsvoorschrift.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De leidinggevende heeft aangegeven een toestemmingsformulier voor opvang in een andere 

basisgroep te hebben ontwikkeld, dit is ook toegestuurd aan de toezichthouder. Het formulier ligt 

op locatie. De leidinggevende heeft aangegeven dit formulier nu niet te gebruiken.  

De houder heeft aangegeven ervoor te zorgen dat kinderen niet van basisgroep hoeven te wisselen 

en dus in 1 basisgroep zitten.  De houder heeft aangegeven het toestemmingsformulier voor de 

opvang op een tweede basisgroep zo nodig eenmalig gaan gebruiken, het ligt op locatie.     

 

De beroepskracht op locatie heeft verteld dat er geen kinderen zijn (geweest) die op een andere 

groep zijn opgevangen en dat dit niet nodig en niet de bedoeling is. De beroepskracht heeft kennis 

van het formulier en weet wanneer dit gebruikt moet worden.  

 

Bij het bezoek op locatie heeft de beroepskracht verteld dat op 4 april BSO Villa Flora van start is 

gegaan. De oudere kinderen gaan naar BSO Villa Flora. Op BSO Villa Lavendel worden de jongere 

kinderen opgevangen. De beroepskracht heeft verteld hoe de groepssamenstelling eruit ziet.  

Op de bar in de hal zijn foto's geplakt van kinderen die bij de betreffende basisgroep horen.  

Op locatie is de tablet ingezien van de voorafgaande week en de dag van de inspectie. Dit komt 

overeen met hetgeen beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan en gezien is op de groepen.  

 

Conclusie 

Uit het gesprek met de beroepskracht en hetgeen gezien is wordt nu voldaan aan het voorschrift 

over de opvang in basisgroepen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO Villa Lavendel, versiedatum 4 april 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

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 : Villa Lavendel 

Vestigingsnummer KvK : 000022482121 

Aantal kindplaatsen : 49 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Nunspeet 

Adres houder : Postbus 35 

Postcode en plaats : 8070 AA Nunspeet 

KvK nummer : 41035858 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. T. Dudok van Heel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Nunspeet 

Adres : Postbus 79 

Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
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Planning 

Datum inspectie : 04-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 05-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-04-2022 

 

 

 

 

 

 


