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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Uden heeft op 27 februari 2018 een onaangekondigd incidenteel 

onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf de Vlindertuin in Uden. 
Het betreft een wijzigingsverzoek met betrekking tot verhoging van het aantal kindplaatsen van 
kinderdagverblijf de Vlindertuin. 

  
Tijdens deze inspectie zijn de voorwaarden beoordeeld die van toepassing zijn bij de uitbreiding 
van het kindaantal van 28 naar 61 kinderen. 
  

In de aanvraag voor de wijziging van het aantal kindplaatsen staat 60 kindplaatsen genoemd. 
Tijdens de inspectie blijkt dat het gaat om 61 kindplaatsen. De voorwaarden zijn dan ook 
beoordeeld voor het kindaantal van 61. 
  
Conclusie 
Kinderdagverblijf de Vlindertuin voldoet aan de getoetste voorwaarden zoals genoemd in de Wet 

kinderopvang en het besluit kwaliteit kinderopvang. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 

De toezichthouder verzoekt het aantal kindplaatsen op te hogen naar 61. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf de 
Vlindertuin voldoet aan de gestelde voorwaarden naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen. 
  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf de Vlindertuin worden de volgende 

onderdelen beschreven: 
 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het waarborgen van de emotionele veiligheid, 

ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties en aan de overdracht van normen en 
waarden. 

 de maximale omvang, werkwijze en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
Tijdens de teamoverleggen wordt het pedagogisch beleidsplan besproken. 
  

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (27 februari 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan 2018) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de houder en de beroepskrachten gecontroleerd op een geldige verklaring 

omtrent het gedrag. Daarbij is gekeken of de beroepskrachten een passend diploma hebben. 
Ook is de stabiliteit van de opvang beoordeeld. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De beroepskrachten en de houder beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke 
voldoet aan de gestelde eisen. De verklaring omtrent gedrag is overlegd voor aanvang van de 
werkzaamheden en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan ouder dan 2 maanden. 
De stagiaires beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG) welke voldoet aan de gestelde 

eisen. 
  
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Bij kinderdagverblijf de Vlindertuin vindt de opvang plaats in stamgroepen. De houder informeert 
de ouders in welke stamgroep het kind zit en wie de vaste beroepskrachten zijn. 

Invalkrachten zijn gekoppeld aan vaste groepen en worden op deze wijze ingezet. De stamgroepen 
hebben allemaal een naam. De nieuw op te zetten babygroep heeft op het moment van inspectie 
nog geen naam en staat in de tabel onder 'naamloos'. 
  
Kinderdagverblijf de Vlindertuin heeft 5 stamgroepen: 
  

naam groep  maximaal aantal kinderen leeftijd kinderen 

 Zijderupsjes 9 kinderen 0-2,5 jaar 

 'naamloos' 12 kinderen 0-2,5 jaar 

 Zonneroosjes 16 kinderen 2-4 jaar 

 Kabouterhofje 16 kinderen 2-4 jaar 

 Pimpernel 8 kinderen  2-4 jaar 

  

Incidenteel (bijvoorbeeld in de vakantieperiode) worden groepen samengevoegd. Ouders worden 
hierover geïnformeerd en tekenen hiervoor een toestemmingsformulier. 
Iedere stamgroep heeft zijn eigen groepsruimte. 
  
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Bij kinderdagverblijf de Vlindertuin wordt Nederlands gesproken. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (27 februari 2018) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 pedagogisch beleidsplan 2018 
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Accommodatie 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

Eisen aan ruimtes 
 
Alle stamgroepen hebben de beschikking over een eigen leefruimte. 

  

 naam groep oppervlakte 
binnenspeelruimte 

max. aantal 
kinderen 

beschikbaar per 
kind 

 Zijderupsjes  47 m²  9  5,2 m² 

 'naamloos'  51 m²  12  4,25 m² 

 zonneroosjes  56 + 13,5 m²  16  4,34 m² 

 kabouterhofje  83 m²  16  5,1 m² 

 Pimpernel  60 m²  8  7,5 m² 

  
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er wordt voldaan aan de eis dat er 3,5 m² binnenspeelruimte per 

kind dient te zijn. 
Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en 
stimulerend; verzorgd en compleet. De ruimte is comfortabel en prettig ingericht. 

  
De houder heeft nieuwe materialen besteld. Het bestelformulier is getoond tijdens de inspectie. 
Er zijn voldoende bedjes aanwezig voor de aanwezige kinderen onder de 1½ jaar. 

  
De buitenspeelruimte bedraagt 200 m². Dit is 3,27 m² per kind. De buitenspeelruimte dient 
minimaal 3 m² per kind te zijn. Er wordt voldaan aan de gestelde eis. 
  
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (locatieverantwoordelijke) 
 Observaties (27 februari 2018) 
 plattegrond binnenruimte de Vlindertuin 

 plattegrond buitenruimte de Vlindertuin 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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 2a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang art; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon 
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 

dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.  
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van 
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het 
gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 8 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 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) 
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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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse voertaal wordt gebruikt. Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of 
spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt mede naast de Nederlandse voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 

gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 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) 

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 : Kindercentrum De Vlindertuin opvang 

Website : http://www.vlindertuin-uden.nl 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting ISTIA 

Adres houder : Bronkhorstsingel 9 

Postcode en plaats : 5403NA Uden 
KvK nummer : 59378166 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van den  Elsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Uden 
Adres : Postbus 83 
Postcode en plaats : 5400AB UDEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 26-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 28-03-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


