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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. 
De gemeente Rheden heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek 
eerder dit jaar (29 mei 2019).  

Op 19 augustus 2019  heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek uitgevoerd bij KDV 
Villa Poespas te Velp. Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het 
jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
 

Beschouwing 
In deze beschouwing komen de belangrijkste resultaten van dit onderzoek aan de orde. Na de 
feitelijke informatie volgen de onderzoeksgeschiedenis, de bevindingen op hoofdlijnen en de 
bevindingen van het lid van de oudercommissie. 
 
Feitelijke informatie over KDV Poespas 

Villa Poespas is een locatie van de houder 'Kinderopvang Poespas'. De houder heeft nog twee 

andere locaties in Velp. Villa Poespas is gevestigd in een vrijstaand pand. Per dag is er plaats voor 
maximaal 24 kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. 
Op de locatie was ook sprake van buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 7 jaar oud. 
 
Onderzoeksgeschiedenis 
Regulier onderzoek 20-07-2016. Overtreding op Veiligheid en gezondheid. Brief handhaving.  
Nader onderzoek 15-09-2016.  De overtreding is opgeheven. 

Regulier onderzoek 29 mei 2017. De houder voldeed aan alle gestelde eisen. 
Regulier onderzoek 10 juli 2018 voldeed de houder, na gebruik te hebben gemaakt van het 
herstelaanbod op Pedagogisch beleid en Ouderrecht aan alle gestelde eisen. Er zijn afspraken 
gemaakt over de opvang van BSO kinderen in de eigen basisgroep.  
Regulier onderzoek 10 juli 2019. Overtreding geconstateerd op stabiliteit voor kinderen.  
Handhaving van de gemeente Rheden. Brief Aanwijzing 1 juli 2019. Hersteltermijn 4 weken.  
 

Bevindingen nader onderzoek 
Enkel de voorwaarde van de stabiliteit van groepen is onderzocht. 

De beroepskrachten hebben de toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien.  
Er is geen sprake meer van opvang van buitenschoolse opvang op deze locatie. De kinderen van 
het dagverblijf worden niet meer in een gemengde groep KDV en BSO worden opgevangen.  
Zie voor nadere informatie het rapport.  

 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat men bij Villa Poespas aan de getoetste voorwaarde van de Wet 
kinderopvang (Wko) voldoet. 
 

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

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
 

Wijzigingen 

De locatie BSO Villa Poespas staat op 19 augustus 2019 nog geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) 
 

De houder heeft het besluit dat de BSO Villa Poespas per 5 juli 2019 is gesloten nog niet 
doorgegeven. De houder hoort bij wijziging van de gegevens voor het Landelijk Register 
Kinderopvang het college te verzoeken de gegevens te wijzigen.  

 
De houder gaat de wijziging per direct aanvragen.  
 
 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. H. Tromp) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 

 
 

Personeel en groepen 
De opvang in groepen is gecontroleerd aan de hand van observatie en presentielijsten.  

Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit de observatie op de locatie en het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder geen 
BSO kinderen meer opvangt op dit adres. 
De buitenschoolse opvang is gestopt is per 5 juli 2019. 

De ouders zijn geïnformeerd middels een brief.  
 
De kinderen van het kinderdagverblijf worden op dit adres niet meer opvangen in een 
gecombineerde groep met kinderen van buitenschoolse opvang en dagopvang.  
 
De locatieverantwoordelijke vertelt dat ze de informatie in het pedagogisch werkplan en de 

informatie op de website over de buitenschoolse opvang al grotendeels heeft aangepast aan de 
praktijk. 

 
Op Villa Poespas op de Hoofdstraat worden alleen kinderen opvangen van in de leeftijd van twee 
tot vier jaar. 
 
KDV Villa Poespas heeft 2 stamgroepen: 

 
 Peutergroep Minous voor maximaal 10 kinderen van 2 tot 3 jaar oud. 
 Peutergroep Felix voor maximaal 14 kinderen van 3 tot 4 jaar oud. 

 
Een kind wordt opgevangen in één stamgroep.  
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Momenteel worden de kinderen van Minous en Felix opgevangen in één stamgroep van maximaal 
16 kinderen.  

 
Conclusie  
Aan de voorwaarden wordt voldaan.  

 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. H. Tromp) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website (www.kinderopvangvelp.nl) 
 Presentielijsten 
 Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Villa Poespas KDV 
Vestigingsnummer KvK : 000014988305 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Teunissen 
Website : www.poespas.nl 
KvK nummer : 09168998 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ine Horstink 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rheden 
Adres : Postbus 9110 

Postcode en plaats : 6994ZJ DE STEEG 
 

Planning 
Datum inspectie : 19-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-08-2019 
 

 
 
 
 
 


