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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 aangekondigd incidenteel onderzoek.  

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen.  

Beschouwing  

In opdracht van de gemeente Uden heeft op 15 december 2020 een incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang (bso) de Vlindertuin in Uden.  

Het betreft een wijzigingsverzoek met betrekking tot verhoging van het aantal kindplaatsen.  

  

Tijdens deze inspectie zijn de voorwaarden beoordeeld die van toepassing zijn bij de uitbreiding 

van het kindaantal van 40 naar 52 kinderen.  

Het onderzoek heeft zich daarom gericht op voorwaarden uit de volgende domeinen:  

  

• pedagogisch klimaat  

• personeel en groepen  

• accommodatie en inrichting  

  

Er heeft een telefonisch gesprek met de locatieverantwoordelijke plaatsgevonden en documenten 

zijn opgevraagd en beoordeeld.  

  

Bso de Vlindertuin is een kindercentrum op antroposofische grondslag. De bso is gehuisvest in 

hetzelfde gebouw als basisschool de Zevenster en kinderdagverblijf de Vlindertuin.  

Bso de Vlindertuin is onderdeel van antroposofische kinderopvangorganisatie Istia. Istia biedt 

opvang aan kinderen van 0-13 jaar op diverse locaties in Midden en Zuid Nederland.   

  

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Het aantal kindplaatsen kan verhoogd worden 

naar 52.  

  

  

  

Advies aan College van B&W  

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.  

  

Observaties en bevindingen  

Pedagogisch klimaat  

  

Binnen dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan/werkplan van buitenschoolse 

opvang de Vlindertuin voldoet aan de gestelde voorwaarden naar aanleiding van de uitbreiding van 

40 naar 52 kindplaatsen .  

  

   

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden  
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Pedagogisch beleid  

In het pedagogisch werkplan van bso de Vlindertuin worden de volgende onderdelen beschreven 

voor de opvang van maximaal 52 kinderen.  

  

  

• werkwijze van de basisgroep;  

• leeftijdsopbouw van de basisgroep;  

• maximale omvang van de basisgroep.  

  

  

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.  

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke  

• Landelijk Register Kinderopvang  

• Pedagogisch werkplan (2021)  

Personeel en groepen  

  

Binnen dit domein is de voorwaarde met betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor kinderen 

beoordeeld.  

  

  

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.  

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen  

Op bso de Vlindertuin worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het kindercentrum 

beschikt over de volgende basisgroepen:  

  

 naam groep   leeftijd kinderen   maximaal aantal kinderen  

de Maanvlinders  4-7 jaar (op maandag, dinsdag en donderdag)  20  

Aurelia  7-12 jaar (op maandag, dinsdag en donderdag)  20  

de Bonte Beren  8-12 jaar (op dinsdag en donderdag)  12  

  

Op woensdag, vrijdag en in de schoolvakanties worden de groepen samengevoegd in de groep 

Aurelia.  

  

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet.  

   

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.  

  

Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke  
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• Pedagogisch werkplan (2021)  

Accommodatie  

  

Binnen accommodatie zijn de volgende onderdelen beoordeeld:  

  

• beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten  

• passend ingerichte binnen- en buitenruimtes  

  

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.  

  

  

Conclusie  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

  

Eisen aan ruimtes  

Binnenruimte   

De bso beschikt over 2 groepsruimtes, een hal en een zaal op de eerste verdieping van het 

gebouw.  

  

Voor de berekening van het bruto m2 binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m2 binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes.  

Bso de Vlindertuin heeft de beschikking over in totaal 282 m² binnenspeelruimte, dat is 5,5 m² per 

kind bij de opvang van 52 kinderen.  

  

De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen.  

  

De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere:  

  

• bouwhoek; •  leeshoek;  

• chillhoek.  

  

Buitenruimte  

De bso beschikt over  een tuin en het buitenplein van basisschool de Zevenster.  

  

Voor de berekening van het bruto m2 buitenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m2 buitenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3 m2 buitenspeelruimte nodig.  

  

De buitenruimten zijn aangrenzend aan het kindercentrum. Op de plattegrond is te zien dat de 

buitenruimte 962 m² groot is. Dit is ruim voldoende voor de opvang van 52 kinderen in de leeftijd 

van 4-12 jaar. Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal 

op te vangen kinderen. De buitenruimte(n) is/zijn zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten 

gelijktijdig plaats kunnen vinden.  

  

Conclusie   

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.  
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Gebruikte bronnen  

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke  

• Plattegrond (toegestuurd per mail op 8 december 2020)  

• Pedagogisch werkplan (2021)  
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Overzicht getoetste inspectie-items  

Pedagogisch klimaat  

  

Pedagogisch beleid  

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.  

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)  

  

Personeel en groepen  

  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen  

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  

  

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind.  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)  

  

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.  

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)  

  

  

Gegevens voorziening  

Opvanggegevens  

Naam voorziening  : De Vlindertuin  

Website  : http://www.vlindertuin-uden.nl  
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Aantal kindplaatsen  

  

Gegevens houder  

: 40  

Naam houder  : Stichting ISTIA  

Adres houder  : Zustersstraat 25  

Postcode en plaats  : 5914 XX Venlo  

Website  : www.stichting-istia.nl  

KvK nummer  : 59378166  

Aansluiting geschillencommissie  

  

Gegevens toezicht  

Gegevens toezichthouder (GGD)  

: Ja  

Naam GGD  : GGD Hart voor Brabant  

Adres  : Postbus 3024  

Postcode en plaats  : 5003 DA Tilburg  

Telefoonnummer  : 088-3686845  

Onderzoek uitgevoerd door  :  J. van den  Elsen  

   

Gegevens opdrachtgever (gemeente)  

Naam gemeente  : Uden  

Adres  : Postbus 83  

Postcode en plaats  : 5400 AB UDEN  

  

Planning  

Datum inspectie  : 15-12-2020  

Opstellen concept inspectierapport  : 16-12-2020  

Zienswijze houder  : Niet van toepassing  

Vaststelling inspectierapport  : 16-12-2020  

Verzenden inspectierapport naar houder  : 16-12-2020  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente  

: 16-12-2020  

Openbaar maken inspectierapport  : 06-01-2021  
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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.  

  

  

  

  

  

  

  


