
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
VSO Villa Kom (BSO) 
Nachtegaalweg 48 
8191 XT Wapenveld 
Registratienummer 266953001 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Heerde 
Datum inspectie:    09-05-2019 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 09-05-2019 
 



 

2 van 9 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 09-05-2019 
VSO Villa Kom te Wapenveld 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 8 

Gegevens voorziening ...................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ........................................................................................................... 9 



 

3 van 9 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 09-05-2019 
VSO Villa Kom te Wapenveld 

 

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 9 mei 2019 is er in opdracht van de gemeente Heerde een nader onderzoek uitgevoerd bij VSO 
Villa Kom. 

  
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 16 oktober 2018 heeft de toezichthouder overtredingen 
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 
  
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen 
het herstel en niet alle andere inspectie-items. 

 

 
Beschouwing 
 
Dit rapport betreft een nader onderzoek. 
  
Er zijn voorwaarden binnen de volgende domeinen opnieuw beoordeeld: 
• Pedagogisch klimaat; 
• Personeel en groepen. 

  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
  
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de geconstateerde overtredingen zijn hersteld. 
  

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de 
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat 

een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument. 
Om een helder beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 

Jaarlijks onderzoek (16-10-2018) 
Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 
 
"Aan de volgende voorwaarde wordt niet voldaan: 
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

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

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. Er staat niets 
concreet beschreven over de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling of 
problemen worden gesignaleerd. Wel staat beschreven dat ouders doorverwezen kunnen 
worden naar een passende instantie. De beroepskracht geeft aan dat er geen observatie 
plaatsvinden op de voorschoolse opvang. Wel heeft ze een keer met een ouder opvallend 
gedrag van een kind besproken. De houder geeft hier het volgende over aan: "Bij de VSO 
observeren we wel in de praktijk maar niet op papier, de reden hiervan is dat ze maar een hele 

korte tijd hier in de ochtend zijn en volgens mij alle kinderen ook opvang hebben op de BSO 
Kom op, en daar worden ze wel geobserveerd en hebben ouders de mogelijkheid voor een 10 
minutengesprek. Ik ging er van uit dat dat voldoende was. De kinderen hebben wel een 
mentorleidster en dit is ook beschreven en gecommuniceerd naar ouders."  

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste 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. In het pedagogisch beleid staat beschreven dat ieder kind een mentor 
heeft. Als een kind zowel de Voorschoolse opvang als de naschoolse opvang op een locatie 
bezoekt dan wordt overlegd wie de mentor van een kind is. Bij deze VSO is er geen naschoolse 
opvang. De beroepskracht geeft aan dat er wel drie van de aanwezige kinderen nog een 
andere naschoolse opvang van dezelfde organisatie bezoeken. Vier aanwezige kinderen 
bezoeken dus alleen deze voorschoolse opvang. De beroepskracht geeft aan dat er geen 

verdeling van mentorkinderen is. De houder geeft het volgende aan: “De kinderen hebben wel 
een mentorleidster en dit is ook beschreven en gecommuniceerd naar ouders."  

• 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. Er wordt op de VSO niet 
gewerkt met stagiaires, wel is er een vrijwilliger die in ieder geval de kinderen naar school 
brengt. In het pedagogisch beleid staan geen taken van een vrijwilliger beschreven. Er wordt 

aangegeven dat de eindverantwoordelijkheid bij de pedagogisch medewerker ligt. Er is een 
verwijzing naar een vrijwilligersbeleid. Dit voldoet niet. 

  
Aandachtspunt 
De andere BSO-locaties van KOM kinderopvang hebben nog een locatie specifiek pedagogisch 
werkplan. Die is er niet voor de VSO-locatie. Hierdoor is het niet geheel duidelijk wat de 

leeftijdsopbouw, groepsgrootte en werkwijze van de groep is. 
   
Conclusie: 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan wettelijke voorschriften wordt voldaan. " 
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Nader onderzoek (09-05-2019) 
Op 8 mei 2019 heeft de houder het aangepaste pedagogisch beleidsplan en het nieuwe 
locatiespecifieke pedagogisch werkplan van VSO Villa Kom gestuurd. De voorwaarden waar niet 

aan werd voldaan voldoen nu wel aan de voorwaarden, de overtredingen zijn hersteld.  
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observatie(s) (op de groepen) 
• Pedagogisch beleidsplan (versiedatum: Januari 2019) 
• Pedagogisch werkplan (versiedatum: Januari 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 

De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Jaarlijks onderzoek (16-10-2018) 

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 
 
"Drie kinderen worden, tijdens de inspectie, door twee verschillende taxi's opgehaald om naar 
school gebracht te worden. De taxichauffeurs zijn bekend voor de kinderen. De beide 

taxichauffeurs zijn niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang en dus ook niet 
gekoppeld aan de houder. 
Vervoer valt onder verantwoordelijkheid van de exploitant kinderopvang, het taxivervoer is een 

dienst die in opdracht van de houder wordt verleend. Taxichauffeurs die in opvangtijd kinderen 
vervoeren op basis van een overeenkomst met de houder, moeten zich inschrijven in het 
register. Overigens heeft de taxibranche zelf ook een systeem van continue screening. Hierbij ligt 
de nadruk van de screening echter niet op functie-aspect 84. Daarom voldoet die screening niet 
voor de kinderopvang.  
De houder geeft aan ze er niet van op de hoogte is dat de taxichauffeurs zich in moeten schrijven 
in het Personenregister Kinderopvang.  

   
Conclusie: 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan wettelijke voorschriften wordt voldaan." 
 
 
Nader onderzoek (09-05-2019) 

Tijdens het locatiebezoek is een vrijwilliger aanwezig die de kinderen naar school vervoert. Hij 

rijdt, indien nodig, twee keer heen en weer en vervoert de kinderen op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van de VSO naar de basisscholen.  
Op maandag- en dinsdagochtend zijn er minder kinderen en brengt de aanwezige beroepskracht de 
kinderen zelf naar school.  
De vrijwilliger is ingeschreven en goedgekeurd in het personenregister kinderopvang. Ook is hij 
gekoppeld aan de houder.  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden, de overtredingen zijn hersteld.  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

Jaarlijks onderzoek (16-10-2018) 
Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 
 

"Tijdens de inspectie op 16-10-2018 was de voorschoolse opvang geopend van 7.00 uur 
tot 8.30 uur. 
Sommige kinderen werden in deze periode in twee of zelfs drie verschillende groepsruimtes 
opgevangen. 
De opvang is gestart in de groepsruimte van de babygroep, er waren ook al kinderen van 0-4 jaar 
aanwezig. Om ongeveer 7.40 uur is de beroepskracht met de kinderen naar de eigen VSO-
groepsruimte gegaan. Om 8.00 uur gaan er een aantal kinderen naar de peutergroepsruimte. Deze 

kinderen zijn dus in drie verschillende groepsruimtes geweest binnen 1 uur. De beroepskracht gaat 
een aantal kinderen naar een andere school brengen. Ze vertrekt om 8.05 uur. 
Dan zijn er ook net 3 kinderen door een taxibusje opgehaald. De beroepskracht geeft aan dat ze de 
kinderen zo vroeg weg moet brengen omdat ze om 8.15 weer terug moet zijn voor de peutergroep 
waar ze ook werkt. Ook geeft ze aan dat de kinderen soms eigenlijk nog niet op het schoolplein 
mogen spelen als ze weer weggaat omdat het nog te vroeg is. Ze weet niet of er dan al toezicht 

vanuit school is voor de kinderen. 

In de eerste en tweede groepsruimte was de hele VSO-groep en de eigen beroepskracht aanwezig. 
Er was hier sprake van opvang in basisgroepen. De kinderen die in de derde groepsruimte 
(peutergroep) waren bevonden zich niet in hun eigen basisgroep. Andere kinderen en de eigen 
beroepskracht waren er niet bij. Er was geen sprake van samenvoegen van groepen. 
   
De houder geeft op 11-12-2018 het volgende aan: 

De kinderen van de VSO verblijven sinds de herfstvakantie niet meer eerst op de babygroep maar 
gaan gelijk om 7.00 uur naar de VSO-ruimte met hun eigen leidster. De medewerker gaat rond 
8.00 uur weg om de kinderen naar school te brengen omdat zij om 8.30 uur weer moet werken op 
de peuterspeelzaal. De scholen openen de deuren meestal om 8.15 uur en dan is de 
medewerker daar ook om de kinderen in de klas af te zetten. De twee kinderen die dan voor even 
bij de peutergroep blijven worden lopend naar school gebracht (dit is de Goede Herder school die 
direct achter ons zit) en daarvoor komt er een medewerker van de peutergroep al om 8.00 uur 

i.p.v. 8.30 uur om deze kinderen naar school te brengen. 
Deze medewerker werkt ook op de BSO kom op dus is bekend bij de kinderen. De kinderen hebben 
ook allebei op de peutergroep Rood gezeten dus dit is erg vertrouwd voor hun. Dit betekent dat de 
kinderen maximaal in twee groepen verblijven die ochtend. 

  
Conclusie: 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan wettelijke voorschriften wordt voldaan. " 
 
 
Nader onderzoek (09-05-2019) 
De kinderen van de VSO worden in de vso-ruimte opgevangen. Hier verblijven ze tot ze naar 
school worden gebracht. 
Op het moment van inspectie zijn er 15 kinderen op de VSO, de beroepskracht heeft op papier 

staan welke kinderen wanneer naar school worden gebracht en houdt het overzicht hierover. Ze 
blijft op de locatie en start met haar werkzaamheden voor de peutergroep nadat alle vso-kinderen 
zijn weggebracht. 
De kinderen die op de school achter Villa Kom zitten worden door een andere beroepskracht naar 
school gebracht, zij start haar werkdag eerder zodat ze deze kinderen naar school kan brengen en 
begint daarna op de babygroep. 
 

Conclusie:  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden, de overtredingen zijn hersteld.  

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (op de groepen) 
• Personen Register Kinderopvang 
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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) 

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, 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) 

 

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) 

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) 

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 : VSO Villa Kom 

Website : http://www.komkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 
Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 
KvK nummer : 70596662 
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 :  S. Schrijver 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heerde 
Adres : Postbus 175 
Postcode en plaats : 8180 AD HEERDE 
 

Planning 
Datum inspectie : 09-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 15-05-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


