
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    De Vlindertuin (KDV) 

    Ketelmeerstraat 90 

    8226 JX Lelystad 

    Registratienummer 219102934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Flevoland 

In opdracht van gemeente:  Lelystad 

Datum inspectie:   12-09-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 25-10-2022 



 

 

2 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2022 

De Vlindertuin te Lelystad 

 

Inhoudsopgave 

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

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 6 

Veiligheid en gezondheid ................................................................................................. 10 

Accommodatie ................................................................................................................ 12 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 14 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 14 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 14 

Veiligheid en gezondheid ................................................................................................. 16 

Accommodatie ................................................................................................................ 17 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 19 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 19 

Gegevens houder ............................................................................................................ 19 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 19 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 19 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 19 

Planning ........................................................................................................................ 19 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 21 



 

 

3 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2022 

De Vlindertuin te Lelystad 

 

 

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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk, na een herstelaanbod binnen 

het domein Personeel en Groepen, in orde zijn. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Jaarlijks onderzoek 2022  

Kinderdagverblijf (KDV) De Vlindertuin is op maandag 12 september 2022 bezocht voor het 

jaarlijks onderzoek. Het KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.   

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten en werd 

vriendelijk te woord gestaan. Ook heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd 

en documenten ingezien, o.a. diploma's, op locatie. Documenten zijn opgevraagd, waaronder de 

plattegrond van de locatie. Deze zijn beoordeeld. Binnen een hersteltermijn van 4 weken heeft de 

houder een plan van aanpak aangeleverd voor het implementeren van jaarlijkse met 

oudergesprekken over de ontwikkeling van hun kind. Een nadere toelichting kunt u lezen in het 

rapport. 

  

Een indruk van de sfeer op locatie  

Op het moment van het bezoek hebben de beroepskrachten aandacht voor de kinderen op de beide 

stamgroepen. De sfeer is ontspannen. De beroepskrachten praten op een vriendelijke toon tegen 

de kinderen passend bij hun leeftijd. De kinderen gaan enthousiast naar buiten om te spelen in de 

buitenspeelruimte. Een aantal baby's blijven binnen onder toezicht van een beroepskracht.  

  

Algemene informatie  

KDV De Vlindertuin is gevestigd aan de Ketelmeerstraat 90 in Lelystad. Er worden 2 stamgroepen 

opgevangen met maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar. De opvang vindt plaats in dagdelen. Het KDV 

is open van maandag tot en met vrijdag op alle dagdelen.  
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Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

• 19-08-2021, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. Advies: geen 

handhaving. 

• 29-04-2021, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn hersteld. Advies: geen handhaving. 

• 26-11-2020, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen binnen het domein 'Personeel en 

groepen' en 'Veiligheid en gezondheid. Advies: handhaving.    

• 04-03-2019, jaarlijks onderzoek. Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. Advies: geen 

handhaving. 

 

 

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

 

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling:  

In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het beschreven pedagogisch 

beleidsplan van KDV De Vlindertuin   

 

Op KDV De Vlindertuin werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan versie januari 

2022. De inhoudelijke beoordeling van het beleidsplan maakt geen onderdeel uit van het 

onderzoek.   

  

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid. En 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid van KDV De Vlindertuin bijvoorbeeld: 

• Er zijn vaste pedagogisch medewerkers en regels op de groep, waar de pedagogisch 

medewerkers consequent mee omgaan, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. 

• Beroepskrachten reageren enthousiast als een kind iets goed gedaan heeft zoals de handen 

wassen voor het eten. 

• Als de kinderen naar buiten gaan stimuleren de beroepskrachten de kinderen om zelf hun jas 

aan te trekken. Lukt het niet dan helpen ze hierbij en leggen uit hoe ze het de volgende keer 

zelf kunnen proberen. 

• Een beroepskracht biedt een 0-jarige baby ogenschijnlijk het gevoel van veiligheid. Kind X ligt 

ontspannen in de armen van de beroepskracht en lacht terug als de beroepskracht tegen X 

praat en lacht. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (groep) 

• Pedagogisch beleidsplan (De Vlindertuin Kinderdagverblijf versie 24 januari 2022) 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

• Gebruik van de voertaal 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK).  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Houder  

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een Besloten Vennootschap (B.V.) De 

houder, tevens bestuurder heeft een VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-

controle zijn in orde.  

 

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de zeven aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het 

PRK. De medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK 

met hun werkzaamheden begonnen zo blijkt uit gesprek.  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten 

en stagiaires worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor het KDV is een achterwacht 

beschikbaar.   

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

 

Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op het KDV zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten 

aanwezig:  

 

Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

Rupsjes 3 x 0 jaar  

2 x 1 jaar  

9 x 2 of 3 jaar  

3 3 

Vuurvlinders 2 x 1 jaar 

4 x 2 jaar 

3 + een BOL stagiaire 2 
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7 x 3 jaar 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl. In de 

categorie van 0 tot 3 jaar mogen 3 beroepskrachten tot en met 15 kinderen opvangen. In de 

categorie van 1 tot 4 jaar mogen 2 beroepskrachten tot en met 13 kinderen opvangen. De 

uitkomst kan veranderen als de groepssamenstelling wordt aanpast.   

 

Afwijking BKR   

Het KDV is langer dan 10 uur per dag open. De houder mag drie uur per dag minder 

beroepskrachten inzetten (3-uursregeling). Deze uren heeft de houder vastgelegd in het 

pedagogisch beleidsplan. Tijdens deze uren wordt minimaal de helft van het aantal 

beroepskrachten dat nodig is ingezet. 

 

Tijdens de inspectie gaat een beroepskracht, die tevens de bestuurder is, in gesprek met een 

sollicitant. Zij voert het gesprek in de gezamenlijke hal waar beide groepen aan grenzen. De 

deuren van de groepen staan open i.v.m. open deuren beleid. Op dat moment staan er te weinig (2 

i.p.v. 3) beroepskrachten op groep Rupsjes. Bij navraag vertelt de bestuurder dat ze heeft gewacht 

met het gesprek totdat de kinderen van beide groepen buiten zijn gaan spelen. Zodat er voldoende 

zorg en toezicht is op de kinderen van de beroepskrachten van beide groepen. 

Met de bestuurder is besproken dat er in het beleid niet staat beschreven dat er tussen 10.30 en 

11.00 uur wordt afgeweken van de BKR. De toezichthouder beoordeelt de situatie als een incident 

ervan uitgaande dat de houder sollicitatiegesprekken voert buiten de opvangtijden oftewel tijdens 

de 3-uursregeling. 

 

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires  

Op het KDV wordt de aanwezige 3ejaars-stagiaire (BOL) volgens de voorwaarden cao-

kinderopvang ingezet. Zij staat boventallig op de groep. De houder heeft de stageovereenkomst 

opgestuurd.  

 

Achterwacht  

Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht 

beschikbaar. Deze persoon is telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn bij 

een noodgeval. De beroepskracht laat zien/vertelt wat de naam en telefoonnummer is van deze 

persoon.  

 

Wanneer er tijdens de 3-uursregeling 1 beroepskracht wordt ingezet dan is er ter ondersteuning 

een andere volwassene aanwezig op het KDV. Dit blijkt uit het gesprek met de beroepskracht.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling: Kinderen worden opgevangen in één stamgroep. Het aantal kinderen past 

binnen de maximale grootte van de stamgroep. De kinderen maken gebruik van 

maximaal twee stamgroepsruimtes. Ouders weten in welke stamgroep het kind zit en 

welke beroepskrachten op de groep werken. Voor ieder kind is een vaste beroepskracht 

aanwezig. Ieder kind heeft een mentor.   

 

De houder heeft middels een herstelaanbod een plan van aanpak aangeleverd. Daarin 

staat beschreven dat de mentor van een kind jaarlijks een gesprek aanbiedt aan alle 

ouders, om de ontwikkeling van het kind te bespreken. De uitvoering hiervan zal tijdens 

het volgend jaarlijks onderzoek worden beoordeeld. 

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  
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Opvang in stamgroepen  

Uit het gesprek met de beroepskrachten, de observatie en presentielijsten blijkt dat een kind wordt 

opgevangen in één stamgroep.  

 

Het aantal kinderen per stamgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het 

Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:  

 

Groepsnaam  Leeftijd 

kinderen  

Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Groepsgrootte 

volgens het beleid  

Maximale groepsgrootte 

volgens het Besluit  

Rupsjes 0-4 14 16 16 

Vlinders 0-4 13 16 16 

 

Bij de intake horen de ouders in welke stamgroep hun kind is geplaatst. En welke beroepskrachten 

op de stamgroep werken.  

 

De kinderen maken gebruik van maximaal twee stamgroepsruimtes. Dit blijkt uit gesprekken met 

de beroepskrachten en de presentielijsten.  

 

Vaste gezichten                    

Per dag is minimaal 1 van de 2 (of 3) vaste beroepskrachten aanwezig voor elk kind tot 1 jaar. 

Voor elk kind vanaf 1 jaar is per dag minimaal 1 van de 3(of 4) vaste beroepskrachten aanwezig. 

Dit blijkt uit de gesprekken met de beroepskrachten en het inzien van de roosters.  

 

Mentorschap  

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind. 

De mentor bespreekt op vaste momenten de ontwikkeling van het kind met de ouders. Ook is de 

mentor het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind. Een beroepskracht geeft 

aan dat de mentor jaarlijks kinderen observeert. Bij bijzonderheden gaat de mentor in gesprek met 

ouders.   

 

Herstelaanbod 

Uit het gesprek met de houder en beroepskrachten blijkt dat de mentor niet op vaste momenten de 

ontwikkeling van het kind met alle ouders bespreekt. Er wordt niet jaarlijks een gesprek 

aangeboden aan alle ouders om de ontwikkeling van het kind te bespreken.  

 

Op 23-09-2022 heeft de toezichthouder de tekortkoming telefonisch besproken met de houder en 

een herstelaanbod aangeboden met een termijn van 4 weken. 

 

Op 7 oktober 2022 heeft de houder een plan van aanpak opgestuurd. Uit het plan van aanpak blijkt 

dat de houder jaarlijks aan alle ouders een ontwikkelgesprek gaat aanbieden. 

In het Pedagogisch beleid wordt het volgende opgenomen: 

"Resultaten worden met ouders besproken in de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden 

standaard 1 keer per jaar plaats, omstreeks Maart/April. Wanneer er bij de ouder/mentor 

tussendoor reden is voor een gesprek, kan dit van beide kanten worden aangevraagd." 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
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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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (groep) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (De Vlindertuin Kinderdagverblijf versie 24 januari 2022) 

• Plan van aanpak jaarlijkse oudergesprekken. 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling: In de praktijk werken de beroepskrachten volgens dit beschreven beleid.  

 

De beroepskrachten werken met het veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan De Vlindertuin 

Kinderdagverblijf 2022. Het beleidsplan is actueel.  

 

In de praktijk zijn volgende voorbeelden van maatregelen gezien:  

 

• Kinderen wassen hun handen voor het eten en na de toiletgang. Er is zeep en er zijn papieren 

doekjes aanwezig. 

• Voedsel in de koelkast wordt gecodeerd na opening en de koelkast heeft een thermometer 

waarop is te zien dat de koelkast op temperatuur is. 

• Ramen of ventilatieroosters staan open. 

• Er is een CO2-meter in elke ruimte en beroepskrachten zijn beken met de handelswijze indien 

ventilatie nodig is. 

• Alle aanwezige beroepskrachten hebben een geldig EHBO-certificaat. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Beoordeling:  

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode 

zijn de juiste onderdelen beschreven. Het stappenplan van de meldcode bevat de juiste 

stappen. De houder zorgt voor voldoende kennis bij medewerkers over de inhoud en het 

gebruik van de meldcode.    

De houder zorgt ervoor dat de medewerkers weten in welke situaties zij een meldplicht 

hebben.  

 

Meldcode  

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het niet goed gaat met 

een kind, thuis of op de opvang, is dat vaak te zien of te merken aan het kind. In de meldcode 

moet beschreven staan wat medewerkers dan moeten doen om het kind te helpen.  

 

Volgens de Wet Kinderopvang moet het volgende in de meldcode staan:  

• een stappenplan; 

• wanneer er melding moet worden gedaan; 

• wie er verantwoordelijk is voor welke taak; 

• aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

• hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.  

 

 

 



 

 

11 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2022 

De Vlindertuin te Lelystad 

 

Stappenplan meldcode  

 

In het stappenplan moeten de volgende punten staan:  

• vastleggen welke signalen er opgemerkt worden; 

• overleggen met collega's en eventueel een deskundige; 

• het voeren van een gesprek met de ouders en eventueel het kind zelf; 

• bedenken of de houder zelf hulp kan bieden; 

• beslissen of de houder zelf hulp gaat bieden, of het inschakelen van hulp.  

 

 

Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldcode  

De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode onder de aandacht gebracht bij de 

medewerkers. Dit heeft de houder op de volgende manier gedaan:  

 

• De meldcode staat als vast punt op de agenda van het teamoverleg en wordt dan besproken 

en doorgenomen met de Pedagogisch medewerkers (PMérs). Op die manier blijven de PMérs 

op de hoogte van de meldcode en het gebruik daarvan, aldus de houder. 

• In 2021 en 2022 is er door alle PMérs een e-learning gevolgd als opfriscursus. Certificaten zijn 

aanwezig en ingezien door de toezichthouder op locatie. 

• De gegevens over de vertrouwensinspecteur zitten in de meldcode kindermishandeling map. 

De PBMers kunnen deze altijd raadplegen. De map ligt in een kast op het KDV. De 

beroepskrachten weten waar deze ligt en tonen de map. 

 

Meldplicht  

De meldplicht is door de houder onder de aandacht gebracht van de medewerkers, doordat 

informatie is opgenomen in het Pedagogisch beleid. Bij navraag bij een beroepskracht en de 

houder zijn zij voldoende op de hoogte over de inhoud van de meldplicht en de rol van de 

vertrouwensinspecteur.  

 

De volgende punten zijn gedeeld met de medewerkers:  

• De houder belt direct de vertrouwensinspecteur van het onderwijs als er een vermoeden 

bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een medewerker.  

• Als een medewerker vermoedt dat een andere medewerker een kind heeft mishandeld of 

misbruikt, moet het direct aan de houder verteld worden. 

• Als een werknemer vermoedt dat de houder een kind misbruikt of mishandeld heeft, dan belt 

deze de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Bij een redelijk vermoeden moet aangifte 

gedaan worden bij de politie.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• EHBO certifica(a)t(en) (Ingezien op locatie) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (De Vlindertuin Kinderdagverblijf 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (De Vlindertuin Kinderdagverblijf versie 24 januari 2022) 
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Accommodatie 

 

 In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Beoordeling:  

De stamgroepruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. Elke 

stamgroep heeft en eigen stamgroepruimte. Het KDV heeft voldoende binnenspeelruimte 

en buitenspeelruimte voor het aantal (32) op te vangen kinderen.  

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:  

 

Passende inrichting  

De meubels en het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook heeft de 

stamgroepruimte voldoende vrije speelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.   

 

De stamgroepruimte heeft bijvoorbeeld:  

• Hoge boxen met daaronder een zacht kussen (rusthoek) 

• Huishoek met keukentje. 

• tafel met bank en kinderstoelen. 

• Kast met kunutselmateriaal zoals verf, kleurpotloden en papier. 

• Rusthoek met een bank en kleed. 

• Speelhuis met glijbaan en zachte kussens in de gezamenlijke speelhal  

 

 

De buitenruimte is helemaal afgezet met een hek en bestaat uit gras en betegeling. Een hek sluit 

het plein af. In de buitenruimte zijn twee speeltoestellen aanwezig en een picknickbank. Er staat 

los buitenspeelgoed zoals een loopauto.  

 

Binnenruimte  

Elke stamgroep heeft een eigen stamgroepruimte. Er is minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte per 

kind op het KDV aanwezig. Dit blijkt uit de plattegrond die de houder heeft opgestuurd van het 

KDV. Er zijn twee groepsruimtes met een afmeting van 51m2 en 71m2. Daarbij is de gezamenlijke 

ruime hal deels ingericht voor kinderen. Er staat een klimhuis en er liggen zachte kussens. 

   

Buitenruimte  

Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend 

tijdens het onderzoek vóór registratie. De buitenruimte is omheind en direct toegankelijk vanuit 

het KDV.   

 

Slaapruimte  

KDV De Vlindertuin heeft twee aparte slaapruimtes. De slaapruimte is aangepast op het aantal op 

te vangen kinderen tot anderhalf jaar.  
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (groep) 
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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 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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao 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 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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) 

 
 

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: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum 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 toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

het beslissen over: 



 

 

17 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-09-2022 

De Vlindertuin te Lelystad 

 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(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) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit 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 : 8226 JX Lelystad 

KvK nummer : 60263679 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lelystad 

Adres : Postbus 91 

Postcode en plaats : 8200 AB LELYSTAD 

 

Planning 

Datum inspectie : 12-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-10-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-10-2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


