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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 
Kinderdagverblijf De Vlindertuin is gelegen aan Ketelmeerstraat 90 te Lelystad. Het 
kinderdagverblijf is sinds januari 2010 ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
  
Recente inspectiegeschiedenis 
 31-03-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
 05-04-2016, jaarlijks onderzoek. Na 'overleg en overreding' m.b.t. domein Veiligheid. Advies: 

Geen handhaving. 
 06-05-2015, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
  
Huidige inspectie 
Op 27 februari 2018 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf bezocht voor een risico-
gestuurd, jaarlijks onderzoek. 
  
Bij dit onderzoek blijkt dat de houder niet beschikt over een op het kinderdagverblijf toegespitste 
meldcode kindermishandeling en niet beschikt over een klachtenregeling conform de 
voorwaarden.   
  
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in gelegenheid gesteld deze aan te passen en 
te tonen. 
  
Op 7 maart 2018 heeft de toezichthouder per e-mail documenten van de houder ontvangen. De 
door de houder ingediende documenten m.b.t. de meldcode kindermishandeling en 
klachtenregeling voldoen niet aan de voorwaarden (zie uitwerking in rapport).  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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De Vlindertuin te Lelystad 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor een pedagogisch beleidsplan welke dient te 
leiden tot verantwoorde dagopvang. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de pedagogische 
uitgangspunten -doelen en de relatie met de praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden 
vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de 
persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. De houder heeft een aangepaste meest 
recente versie aan de toezichthouder toegestuurd.  In het pedagogisch beleidsplan wordt o.a. het 
mentorschap beschreven.  
  
  
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
Onderdeel van het uitvoeren van 'verantwoorde dagopvang' is, conform het pedagogisch 
beleidsplan, het pedagogisch handelen in de praktijk. Hiertoe voert de toezichthouder een 
observatie uit en maakt hierbij gebruik van het ‘Veldinstrument onderzoek en observatie’ versie 
20141215, ingangsdatum 1 januari 2015. Uit dit veldinstrument citeert de toezichthouder de 
criteria (modelvoorbeelden) die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en 
illustreert deze met voorbeelden uit die praktijkobservatie. 
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de 
praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op de gegeven 
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 
  
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op dinsdagmiddag, 27 februari 2018.  
  
Emotionele veiligheid  
Veldinstrument:  
Sensitieve responsiviteit. 
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's (sensitief-responsief). 
  
Observatie: Tijdens het verschonen van een baby heeft de beroepskracht gesprekjes en maakt 
geluidjes. De baby lacht en heeft plezier.  
  
Individuele aandacht.  
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 
  
Observatie: Kinderen zitten aan tafel te puzzelen. De beroepskracht zit erbij. De beroepskracht 
heeft gesprekjes en ondersteunt de kinderen zo nodig bij het maken van de puzzel. Kinderen 
stellen vragen waarop de beroepskracht antwoord geeft. Er heerst een rustige, ontspannen, sfeer.  
  
  
De emotionele veiligheid wordt voldoende gewaarborgd. 
  
Persoonlijke competentie  
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Veldinstrument: 
Initiatief 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten.  
  
Observatie: Niet alle kinderen willen puzzelen. De beroepskracht geeft daarbij de kinderen de 
autonomie om zelf te kiezen. Zo gaat de één puzzelen en de ander met ander speelgoed spelen.  
  
Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie wordt voldoende gewaarborgd. 
  
Sociale competentie  
Veldinstrument: 
Samen spelen samen leren. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen.   
  
Observatie: 
 Alle kinderen helpen met het opruimen van speelgoed. De beroepskracht geeft complimentjes. 
 In de kring worden liedjes gezongen. Alle kinderen doen daaraan mee.  
  
Het ontwikkelen van de sociale competentie wordt voldoende gewaarborgd. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Veldinstrument: 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.  
  
Observatie: Beroepskracht: 'Niet aan het speelgoed likken. Dat is niet fris'.  
  
Voorbeeldfunctie. 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
  
Observatie: 
 De beroepskrachten luisteren aandachtig naar de kinderen en elkaar. 
 Een kind dat verdriet heeft wordt getroost en begeleid.  
 Een kind knuffelt spontaan een beroepskracht, deze lacht en knuffelt terug. 
Het ontwikkelen van normen en waarden wordt voldoende gewaarborgd. 
  
Conclusie 
Het pedagogisch handelen leidt ertoe dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen en dat zij spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Kinderen 
worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden 
worden bijgebracht. Ook worden zij gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de 
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, dit met het oog op een respectvolle 
omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (ontvangen per e-mail op 7 maart 2018) 
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De Vlindertuin te Lelystad 

 

Personeel en groepen 

 
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag, 
opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen, het aantal beroepskrachten (beroepskracht-
kindratio) en eisen met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor kinderen (stamgroepen). 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Het kinderdagverblijf is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Besloten Vennootschap 
onder firma (bv). Dit betekent dat de houder dient te beschikken over een verklaring omtrent het 
gedrag rechtspersoon (VOGRP).  
  
Bij de inspectie is de VOGRP en de verklaringen omtrent het gedrag natuurlijk persoon van de 
tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen aan de 
voorwaarden. 
  
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De diploma’s van de tijdens het onderzoekbezoek aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Deze 
diploma’s voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens het inspectiebezoek waren de beide groepen samengevoegd. Aanwezig: 9 kinderen, 2 
beroepskrachten, 1 stagiaire.  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Het kinderdagverblijf heeft twee groepen. Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De ouders 
zijn/worden in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over wie de mentor van hun kind is/wordt.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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De Vlindertuin te Lelystad 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van 
kinderen. De houder legt in een veiligheid- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast welke risico's de 
opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden eisen voor de inhoud en uitvoering van de 
risico-inventarisatie en de meldcode kindermishandeling. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid vastgesteld. De houder heeft een 
veiligheidscoördinator aangesteld. Het veiligheidsbeleid voldoet aan de voorwaarden.  
  
Bij het inspectiebezoek is een certificaat Eerste hulp aan kinderen van één van de aanwezige 
beroepskrachten getoond.  
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft, conform het model van de brancheorganisatie kinderopvang d.d. juli 2013, een 
meldcode kindermishandeling vastgesteld. De meldcode dient toegespitst te zijn op het 
kinderdagverblijf en dient door de houder actueel gehouden te worden. Zo dient in de procedure 
het AMK gewijzigd te zijn in VeiligThuis.  
  
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in gelegenheid gesteld de meldcode te 
actualiseren. Op 7 maart 2018 heeft de toezichthouder van de houder ontvangen de documenten:  
 basismodel en meldcode1 
 meldcode door medewerker, houder en kind 
 afwegingskader 
De houder geeft in de e-mail aan: 
Zelf vind ik de nieuwe meldcode een stuk minder prettig en onduidelijker in de stappen. Daarom 
kies ik ervoor de oude er ook bij te houden, zeker het gedeelte met de stappen over kinderen 
onderling, medewerkster en kind en houder en kind (ook bijgevoegd). 
  
De door de houder toegezonden meldcode betreft algemene informatie welke toegevoegd dient te 
worden aan de eigen meldcode. De eigen meldcode dient hierop gewijzigd (geactualiseerd) te 
worden. 
  
Conclusie: de houder beschikt niet over een overzichtelijk en volledig op het kinderdagverblijf 
toegespitste meldcode en stappenplan. 
   
De houder geeft aan de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen door de in 2017 
gedane training in 2019 te laten herhalen.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp 
kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij 
het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 
 Pedagogisch beleidsplan (ontvangen per e-mail op 7 maart 2018) 
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Ouderrecht 

 
Onder de Wet Kinderopvang (Wko) gelden eisen voor informatieverstrekking aan de ouders, het 
instellen van een oudercommissie en afhandeling van klachten. 
  
  
 
Klachten en geschillen 
 
Te toetsen items: 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: - een gedraging van de 
houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen 
de houder en de ouder. 
  
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: - de klacht zorgvuldig onderzoekt; - de ouder zoveel mogelijk op de 
hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; - de klacht, rekening houdende met de aard 
ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; - de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; - de 
ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; - in het oordeel een 
concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 
  
De houder geeft aan een klachtenregeling te hebben vastgesteld en dat deze op de website van het 
kinderdagverblijf geplaatst is.  
  
Op de website (http://www.kdvdevlindertuin.nl/klachten/) staat onder Contact/Klachten: 
  
Mochten er onverhoopt klachten zijn over De Vlindertuin, m.b.t. het beleid, de directie, personeel 
o.i.d. dan is de procedure als volgt: 
Probeer als eerste het probleem met de desbetreffende persoon te bespreken en tot een voor 
beiden passende oplossing te komen. Lukt dit niet dan komt u met uw klacht bij de directie. Ook de 
oudercommissie kan bij bepaalde klachten betrokken worden. 
Is het geschil intern niet op te lossen, dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bekend maken 
bij “De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen”. 
Contactgegevens: 
De Geschillencommissie 
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
www.degeschillencommissie.nl 
070-310 53 10 ma t/m vr 9.00-17.00 uur 
  
Het klachtenreglement kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl 
Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
  
Dit is geen klachtenregeling conform de voorwaarden. 
  
In het kader van 'overleg en overreding' is de houder in gelegenheid gesteld een correcte 
klachtenregeling alsnog in te dienen. Op 7 maart 2018 heeft de toezichthouder per e-mail van de 
houder het document ontvangen: Klachtenregeling.doc. 
  
Dit betreft de klachtenregeling van De Geschillencommissie en is geen klachtenregeling zoals deze 
bedoeld is in de voorwaarden. 
  
Conclusie: de houder beschikt niet over een klachtenregeling conform de voorwaarden.  
  
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of 
kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang)  
   

 De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Website (http://www.kdvdevlindertuin.nl/) 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a 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 periodiek 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 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 een kindercentrum 
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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de 
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Vlindertuin 
Website : http://www.kdvdevlindertuin.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000060263679 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf de Vlindertuin B.V. 
Adres houder : Ketelmeerstraat 90 
Postcode en plaats : 8226JX Lelystad 
KvK nummer : 60263679 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Schepers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 18-04-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport :  
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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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