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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. 
 
Op 9 mei 2019 is Kinderopvang De Vlinder in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek bezocht 

voor een jaarlijks onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften 
• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
 
Daarnaast heeft een observatie en beoordeling plaatsgevonden van de pedagogische praktijk, in 

het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang. 
 

De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek de praktijk geobserveerd, enkele documenten 
ingezien en gesproken met de aanwezige beroepskrachten.  

 

 
Beschouwing 
 
KinderOpvang de Vlinder is gevestigd in een aanbouw van een woonhuis in het centrum van 

Gendringen. Deze locatie heeft 16 kindplaatsen. Opvang vindt plaats in een verticale groep. Houder 
maakt gebruik van gesubsidieerde VVE. 
 
De toezichthouder heeft de documenten ingezien en beoordeeld. Vervolgens is er op locatie een 
observatie uitgevoerd en zijn de bevindingen besproken. De houder is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken. 

 
Inspectiegeschiedenis: 
• In 2015 zijn er geen overtredingen geconstateerd, het betrof een verkort onderzoek. 
• In 2016 is er een tekortkoming geconstateerd m.b.t. het domein "Ouderrecht" 

• Op 28 maart 2017 is een tekortkoming geconstateerd op het domein "Ouderrecht" m.b.t. het 
zo spoedig mogelijk na ontvangst plaatsen van het inspectierapport op de eigen website op 
een gemakkelijk vindbare plaats. 

• In het jaarlijks onderzoek van 21 juni 2018 zijn tekortkomingen geconstateerd op de domeinen 
Pedagogisch klimaat 2.1, Pedagogisch beleid en 2.3, Voorschoolse educatie en Veiligheid en 
gezondheid, 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

• In het nader onderzoek van 27-08-2018 zijn eerdere overtredingen geconstateerd op 21 juni 
2018 opgeheven. 

 
Bevindingen: 

Tijdens het onderzoek naar KDV De Vlinder is geconstateerd dat de locatie voldoet aan de 
wettelijke voorschriften. 
 
Een toelichting op de bevindingen is te lezen in dit rapport. 
 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Pedagogisch klimaat". 
 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Pedagogisch beleid en werkplan, 
versie 2019. 
 
Het pedagogisch beleidsplan en werkplan is door de houder volledig aangepast aan de huidige wet- 
en regelgeving. 
 
 

Pedagogische praktijk 
 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. 
 

Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 

2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: Motorische vaardigheden; 
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 
kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving. 
 
De observatie is uitgevoerd op donderdagochtend 9 mei 2019. 
Er zijn 15 kinderen aanwezig met drie beroepskrachten. 
 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument observatie is overgenomen en de tekst daarna een 

uitwerking daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk): 
 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect 
voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich 
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskracht vraagt aan de kinderen welk liedje dat ze willen gaan zingen. Er wordt gekozen 
voor een liedje wat gaat over een bus. Tijdens het zingen worden er gezamenlijk bewegingen 
gedaan die betrekking hebben op het lied. Naar aanleiding van dit liedje volgt er een gesprekje 
over bussen. Een kind geeft aan dat pappa ook een bus heeft. 
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Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep;  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin als in negatieve zin. De 
emoties zijn passend bij de situatie. 
De kinderen krijgen regelmatig complimentjes en worden bekrachtigd. Zo wordt o.m. gezegd: 

“Goed zo dat je je handen hebt gewassen. Dan mag je nu vast je jas aantrekken". Wanneer een 
ander kind de jas niet kan dicht krijgen zegt de beroepskracht: “Heb je je jas gevonden en kan je 
hem niet dicht krijgen, kom maar even hier dan help ik je". 
 
Contact/affectie 
De beroepskrachten laten de kinderen merken dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. De 
beroepskracht zegt tegen de kinderen: " Jullie mogen naar de wc gaan want daarna gaan we naar 

buiten"?  Een kind wordt apart gevraagd om ook naar de wc te komen. De kinderen worden gezien 
en gehoord door de beroepskrachten. De beroepskrachten hurken en spreken veelal op ooghoogte 
met de kinderen. Zij houden rekening met hun toon en volume. 
De beroepskracht tilt een grond op van de grond en zegt: “Kom maar even staan anders krijg je 
koude billen." 
 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:  

Motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve 
vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds 
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
Er is wederzijdse communicatie over en weer tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit. De 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. Zo worden de kinderen verteld dat zij na het fruit eten naar 

het toilet gaan en daarna naar buiten gaan. 
 
Initiatief 
De beroepskrachten sluiten aan op het individuele ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo worden 
de kinderen gevraagd om eerst zelf te proberen hun jas en laarzen aan te trekken. De kinderen 
worden ook geleerd om voor zij weer naar binnen gaan hun laarzen uit te trekken. De kinderen 
krijgen uitgelegd dat er een verschil is van een wortel aan een plant en de wortel die je op eet. 

 
Steun bieden 
Een huilend kind wordt op schoot genomen en gevraagd wat er aan de hand is. Als blijkt dat het 
kind moe is wordt er gevraagd of hij naar bed wil. 

Om de ontwikkeling te stimuleren worden er activiteiten gedaan waarbij er geoefend wordt met 
tellen en kleuren worden benoemd. Kinderen worden geleerd om samen te spelen en samen te 

delen. Fietsjes en driewielers worden in overleg verdeeld. 
 
Dagprogramma 
Wanneer de groep buiten aan het spelen is worden op de groep individuele activiteiten gedaan met 
kinderen. Zo wordt er o.m. geoefend met het tellen. 
 
Autonomie 

De beroepskrachten geven passende uitleg bij correcties. Zo worden kinderen eraan herinnerd dat 
ze niet op tafel mogen staan, dat er samen gespeeld moet worden en dat iedereen op zijn beurt 
moet wachten. Zo worden afspraken gemaakt m.b.t het spelen op de blauwe driewieler. Als 
kinderen met de driewielers gaan botsen verteld de beroepskracht dat ze beter niet kunnen gaan 
botsen omdat je daar ongelukken van krijgt. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde dagopvang.  
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Voorschoolse educatie 
 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 

beroepskrachten, het opleidingsplan en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt. 
Houder maakt gebruik van de VE-module Startblokken, dit programma is ontwikkelingsgericht. 
Doelen worden geïntegreerd binnen (spel)activiteiten en het dagelijks programma. 
 
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, en 20, 
tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, op een zo concreet en 
toetsbaar mogelijke wijze: 

 
• de voor het kindercentrum of de peuterspeelzaal kenmerkende visie op de voorschoolse 

educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 
• de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
• de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

• de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen, het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd 
en het beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie; 

• de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie; 

• de houder evalueert jaarlijks het beleidsplan wat de onderwerpen betreft, genoemd in het 
eerste lid, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

 
De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld dat tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis 
en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden 
onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan. 

  
Houder heeft 16 kindplaatsen en is een VE-locatie. VE wordt aangeboden op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Men werkt volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
methode Startblokken. Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak.  

Op het moment van het onderzoek zijn drie beroepskrachten in het bezit van een getuigschrift met 
gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden passende opleiding die voor 

beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd, namelijk Startblokken. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden m.b.t Voorschoolse Educatie 
 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (beroepskrachten) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, zoals het in bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag en een diploma passend binnen de kinderopvang. In dit domein wordt toegelicht of aan de 
eisen hieromtrent wordt voldaan. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een 

verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn gekoppeld aan het 
PRK op basis van het burgerservicenummer. 

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

 
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van het 
personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 
geldende beroepskwalificatie. 
 
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.  
 
Wanneer een pedagogisch beleidsmedewerker op of na 1 jan 2019 is aangesteld, moet deze 
persoon voldoen aan de kwalificatie-eisen. Voor personen die al voor 1 jan 2019 in dienst waren en 
voor 1 januari 2019 zijn aangemeld voor een opleiding die leidt tot kwalificatie, geldt een 
overgangstermijn van 2 jaar. 

 

De houder schrijft in het Opleidingsplan 2019 het volgende: 
P. start in april 2019 met de opleiding pedagogisch Coach. Ze maakt gebruik van het 
overgangsrecht en zal binnen 2 jaar in het bezit zijn van een diploma. Naast het ontwikkelen van 
het pedagogisch beleid, zorgt P. (pedagogisch coach) voor het verbeteren van de pedagogische 
kwaliteiten van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. Als coach begeleidt en traint P. de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Deze 

werkzaamheden voerde P. al voor 2019 uit en in overleg met het team is gekeken hoe we deze 
twee functies het beste konden invullen.  
 
De feitelijke inzet van de beleidsmedewerkers is niet beoordeeld. Zie ook de voorwaarde 'inzet 
pedagogisch beleidsmedewerkers'. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
 
Op de dag van het onaangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. 
 

 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
De houder schrijft in het opleidingsplan 2019 het volgende: P. zal registreren wanneer de coach 
uren zijn ingezet. Petra zelf zal gecoacht worden door X van Kinderdagverblijf Klavertje 4. Zij heeft 
de PABO opleiding gedaan en is nu samen met P. de HBO Pedagogisch Coach Scheidegger 
Opleidingen aan het volgen. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

KinderOpvang de Vlinder heeft een 0-4 groep. Op de deze groep mogen ten hoogste 16 kinderen 
worden opgevangen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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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) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum 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) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 



 

11 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-05-2019 
KinderOpvang De Vlinder te Gendringen 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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 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 : KinderOpvang De Vlinder 

Website : http://www.devlinderkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : mevr. P.J. Schwartz-Kralemann 
KvK nummer : 09174059 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oude IJsselstreek 
Adres : Postbus 42 
Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 09-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 20-05-2019 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 07-06-2019 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


