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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.

Beschouwing
Algemene informatie
KDV De Vlindertuin in Lelystad is in 2010 opgenomen in het register kinderopvang. De Vlindertuin 
heeft een ruim gebouw ter beschikking en is onlangs van 2 naar 1 stamgroep gegaan. Naast de 
groepsruimte wordt er door de kinderen gebruik gemaakt van de grote speelhal met 
speeltoestellen en los speelmateriaal. Het KDV heeft een eigen afgesloten buitenspeelruimte met 
toestellen, gras en tegels.
Met de houder is besproken dat de Little Tikes niet geschikt zijn voor het intensieve gebruik in de 
kinderopvang.

Inspectiegeschiedenis
Zowel in mei 2012 als in mei 2013 werden tijdens het reguliere inspectiebezoek geen 
tekortkomingen aangetroffen.

Huidige inspectie
Tijdens dit reguliere onderzoek werd een aantal kernzaken getoetst, waaronder het pedagogisch 
handelen en de VOG's en diploma's van de beroepskrachten. Er werden geen tekortkomingen 
aangetroffen.

Wijziging houderschap en bedrijfsvorm
Met de houder is de wijziging in het houderschap en de bedrijfsvorm besproken. Op 15-4-14 gaf de 
houder aan de gemeente Lelystad door dat een van de twee houders geen houder meer is. De 
overgebleven houder zal een nieuwe VOG Rechtspersoon aanvragen, aangezien de rechtsvorm is 
gewijzigd van een eenmansbedrijf naar een B.V. De nieuwe VOG Rechtspersoon zal worden 
opgestuurd aan de gemeente en de GGD.

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

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

.

Kinderopvang in de zin van de wet

Op KDV De Vlindertuin worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

Er loopt geen handhaving tegen KDV De Vlindertuin.

Gebruikte bronnen:
GGD inspectierapport 6-5-13
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Pedagogisch klimaat

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan 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.

Pedagogische praktijk

De observatie
Het pedagogisch handelen werd geobserveerd terwijl de kinderen eerst vrij speelden in de 
groepsruimte, een plas gingen doen en de jassen aangingen, waarna buiten werd gespeeld.

Emotionele veiligheid
"De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, maken 
grapjes, knuffelen, hebben oogcontact"

Voorbeeld: Wanneer de kinderen hun schoenen en jassen aan moeten, voert de beroepskracht 
steeds gesprekjes met ze en gaat in op hun verhalen. De toon is steeds vriendelijk. Bij het plassen 
op de po worden door de beroepskracht complimentjes uitgedeeld als een kind zijn best doet. De 
beroepskracht vertelt aan de jonge kinderen steeds wat zij gaat doen, bijvoorbeeld de luier 
verschonen.

Persoonlijke competentie
"Beroepskrachten sluiten op passende wijze aan bij het ontwikkelingstempo en -niveau van een 
kind"

Voorbeeld: Tijdens het aandoen van de schoenen worden de peuters die hieraan toe zijn 
gestimuleerd zelf hun jas of schoenen aan te doen. Zo nodig worden zij op weg geholpen, maar als 
het kan, wordt het kind aangemoedigd om het alleen te proberen. Als het zijn best doet (ook al 
lukt het nog niet helemaal) krijgt het kind een complimentje: "Heb jij dat zelf aangedaan? Goed 
zeg!"
De kinderen worden gestimuleerd om mee te helpen met de kleine taken in de groep, zoals het 
samen opruimen van speelgoed op een speelse manier.

Sociale competentie
"De beroepskrachten helpen actief mee om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of 
groepsgenootjes te ontwikkelen"

Voorbeeld: Wanneer tijdens het buiten spelen twee kinderen met dezelfde fiets willen fietsen en er 
een conflict ontstaat, knielt de beroepskracht bij de kinderen neer. Zij legt op duidelijke, maar 
vriendelijke toon uit dat kind A eerst op de fiets zat en nog een paar rondjes mag fietsen, daarna 
zullen ze wisselen en mag kind B op de fiets. Beide kinderen reageren positief en spelen verder.

Normen en waarden
"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 
het gedrag en de behoeften van kinderen"

Voorbeeld: Er zijn duidelijk afspraken en regels binnen de groep. De verschillende beroepskrachten 
passen deze op dezelfde wijze toe. Voorbeelden zijn: het zitten op de billen bij het aandoen van de 
schoenen voor het naar buiten gaan, eerst speelgoed opruimen voor we iets anders gaan doen, 
elkaar geen speelgoed afpakken, netjes iets vragen aan elkaar. Wanneer een jong kind het wel 
heel moeilijk vindt om te blijven zitten, wordt hier soepel mee om gegaan en wordt er voor wat 
afleiding gezorgd.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan
Veldinstrument onderzoek en observatie 1-1-2014
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Personeel en groepen

Onder de Wet Kinderopvang gelden normen voor verklaringen omtrent het gedrag en een passende 
beroepskwalificatie. Ook gelden normen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).

Verklaring omtrent het gedrag

De drie aanwezige beroepskrachten, van wie een de houder is, hebben een VOG die aan de eisen 
voldoet.

Passende beroepskwalificatie

De drie aanwezige beroepskrachten hebben een passende beroepskwalificatie (diploma) zoals 
opgenomen in de CAO Kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie waren er op de groep de Rupsjes 16 kinderen aanwezig van 0 tot en met 3 
jaar oud. Zij werden begeleid door 3 beroepskrachten. Hiermee wordt voldaan aan de 
beroepskracht-kindratio.

Opvang in groepen

KDV De Vlindertuin is van twee naar een stamgroep gegaan. De groep bestaat uit maximaal 16 
kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Tijdens het inspectiebezoek waren er 16 kinderen aanwezig.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
B-Kr rekentool.
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Inspectie-items

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Kinderopvang in de zin van de wet

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder.
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder)

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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

Gegevens toezicht

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : LELYSTAD
Adres : Postbus 91
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD

Planning
Datum inspectie : 13-05-2014
Opstellen concept inspectierapport : 22-05-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 10-06-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 10-06-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 10-06-2014

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.


