Inspectierapport
Kindcentrum De Vlindertuin (KDV)
Bronkhorstsingel 9
5403 NA Uden
Registratienummer 187357419

Toezichthouder:

GGD Hart voor Brabant

In opdracht van gemeente:

Uden

Datum inspectie:

23-03-2021

Type onderzoek:

Incidenteel onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

30-04-2021

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3
Beschouwing ................................................................................................................... 3
Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 ............. 5
Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 6
Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 9
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 ............. 9
Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 9
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 12
Opvanggegevens ............................................................................................................ 12
Gegevens houder ............................................................................................................ 12
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 12
Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 12
Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 12
Planning ........................................................................................................................ 12
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 14

2 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 23-03-2021
Kindcentrum De Vlindertuin te Uden

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
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. De
toezichthouder zal positief adviseren op de aangevraagde registratie Voorschoolse Educatie.
Algemeen
Kinderdagverblijf (KDV) De Vlindertuin is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
geregistreerd voor maximaal 72 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar. KDV De Vlindertuin laat zich inspireren door de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.
Het speelgoed in het kinderdagverblijf is van natuurlijk materiaal, zoals hout, wol, zijde of katoen.
De kinderen krijgen voeding van biologisch of biologisch- dynamische herkomst.
Het
•
•
•
•
•

KDV heeft de volgende stamgroepen:
Zijderupsjes: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar;
Donsvlinders: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar;
Zonneroosjes: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
Kabouterhofje; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
Kleine vosjes: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Het KDV is gehuisvest in kindercentrum de Vlindertuin samen met een basisschool en
buitenschoolse opvang. Het heeft de beschikking over een eigen aangrenzende buitenspeelruimte.
Het KDV maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Istia en is gevestigd in Uden.
Recente inspectiegeschiedenis
Datum
Soort onderzoek
onderzoeken
(afgelopen 3
jaar)
24-5-2017
Jaarlijks onderzoek
27-2-2018

1-5-2018

28-11-2019
2020

Incidenteel onderzoek i.v.m.
wijzigingsverzoek tot
ophoging kindplaatsen
Jaarlijks onderzoek

Jaarlijks onderzoek

Oordeel

Er wordt aan alle getoetste voorwaarden
voldaan.
Advies tot ophoging kindplaatsen in het LRK.

Overtredingen geconstateerd binnen domein
'personeel en groepen' (verklaring omtrent
het gedrag, inschrijving en koppeling in
Personenregister Kinderopvang).
Er wordt voldaan aan alle getoetste eisen.
Er heeft geen jaarlijks onderzoek
plaatsgevonden i.v.m. corona.
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Huidig onderzoek
In opdracht van de gemeente Uden heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 23 maart
2021 een onderzoek uitgevoerd bij dit KDV.
Het betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijziging met betrekking tot het
bieden van gesubsidieerde VE. De houder is voornemens om per 1 juli 2021 gesubsidieerde VE te
gaan bieden.
Tijdens deze inspectie zijn de voorwaarden beoordeeld die van toepassing zijn voor het bieden van
VE. Het onderzoek heeft zich gericht op voorwaarden uit de volgende domeinen:
•
registratie;
•
pedagogisch klimaat.
Het onderzoek bestaat uit documentonderzoek. Daarnaast heeft er een telefonisch interview
plaatsgevonden met de locatiemanager. In een later stadium, wanneer de houder is begonnen met
het aanbieden van gesubsidieerde VE, zal een onderzoek in de praktijk plaatsvinden.
Conclusie
Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
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 (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Wijzigingen
De houder van het KDV is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld moeten worden
meegedeeld aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in het Landelijk
register kinderopvang.
Tijdens het onderzoek is gebleken, dat er nog geen gesubsidieerde VE plaatsvindt.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager)
Wijzigingsformulier exploitatie
Landelijk Register Kinderopvang
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Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Deze locatie is voornemens gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan te gaan bieden. Voor de
VE gelden er eisen voor de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de
opleiding en het taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Voorschoolse educatie
Inhoud pedagogisch beleid voorschoolse educatie.
De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse
educatie.
In het pedagogisch beleidsplan zijn de volgende onderdelen voldoende concreet en in oberveerbare
termen uitgewerkt:
•
kenmerkende visie;
•
stimuleren van de ontwikkeling;
•
volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod;
•
ouderbetrokkenheid;
•
inrichting ruimte en passend materiaal;
•
doorgaande lijn basisschool;
•
hoe het aanbod VE zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud wordt in
anderhalf jaar tijd ten minste 960 uur VE kan ontvangen.
De houder is voornemens het pedagogisch beleidsplan jaarlijks te evalueren. Het pedagogisch
beleidsplan is opgenomen in de jaarcyclus van teamoverleggen, om besproken te worden. Indien
nodig wordt het beleid rondom VE bijgesteld.
Aanbod en methode
KDV de Vlindertuin biedt dagelijks van 8.30u tot 13.00u VE, gedurende 40 weken per jaar.
Hiermee wordt voldaan aan de eis om minimaal 16 uur per week, gedurende 40 weken,
voorschoolse educatie aan te bieden. Hiermee krijgen alle kinderen vanaf het moment dat ze 2,5
jaar zijn tot zij het vierde jaar bereiken (in anderhalf jaar), 960 uur VE aangeboden.
Er wordt gebruik gemaakt van het programma Taallijn. De leidraad door het programma Taallijn
zijn de vier jaargetijden. Het programma Taallijn is geïntegreerd in de jaarplanning van de
groepen. Taallijn is geen door het NJi erkend VVE-programma. Uit de documenten en gesprekken
blijkt dat er op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op
het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op peutergroep 't Kabouterhofje zal gewerkt worden met VE. Op deze groep zijn maximaal 16
kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig.
Kwalificatie-eisen beroepskrachten
Op peutergroep 't Kabouterhofje zullen in totaal zes beroepskrachten ingezet gaan worden.
Met betrekking tot het getuigschrift voor het bieden van VE:
•
Vijf beroepskrachten hebben, gedurende het onderzoek, de opleiding VE afgerond. De
toezichthouder heeft de schriftelijke bevestiging van de opleider ontvangen. Hieruit blijkt dat
de opleiding bestaat uit 12 dagdelen, dat alle verplichte onderwerpen behandeld zijn en dat de
betreffende beroepskrachten hun certificaat behaald hebben. Het certificaat wordt z.s.m.
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•

opgestuurd. Of de certificaten daadwerkelijk zijn ontvangen, zal bij een volgend (jaarlijks)
onderzoek getoetst worden;
Eén beroepskracht is beroepskracht bezig met een opleiding voor VE. Van deze beroepskracht
is het bewijs van inschrijving met daarop de datum van starten (15 september 2020) en de
verwachtte einddatum (30 maart 2021), ingezien. Uit informatie van de opleider en
beleidsmedewerker blijkt dat deze beroepskracht een laatste opdracht dient te voltooien, maar
door ziekte is dit vertraagd. Deze beroepskracht VE in opleiding zal, totdat zij de VE opleiding
heeft afgerond, niet alleen op de peutergroep staan; zij werkt altijd met een beroepskracht
welke beschikt over een getuigschrift voor het bieden van VE. Dit wordt bevestigd door de
manager en beleidsmedewerker.

Met betrekking tot het taalniveau Nederlands:
•
Beschikken drie beroepskrachten over aantoonbaar het taalniveau Nederlands, ten minste
niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen;
•
Beschikken drie beroepskrachten nog niet over het Taalniveau Nederlands, ten minste niveau
3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Zij zullen op 26 juni 2021 hier een
examen voor afleggen. Indien de beroepskrachten het examen niet met een voldoende
afsluiten, zullen zij niet ingezet worden op 't Kabouterhofje. Dit wordt bevestigd door de
manager en beleidsmedewerker.
Opleidingsplan voorschoolse educatie
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2021, waarin wordt beschreven op
welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van VE wordt
onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op:
•
het werken met het voorschoolse educatie programma;
•
het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel);
•
het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod;
•
ouderbetrokkenheid;
•
de doorgaande lijn met de basisschool.
In het opleidingsplan is duidelijk aangegeven wie welke cursus/training volgt en wanneer dat
plaatsvindt.
Uitvoering opleidingsplan
Of de uitvoering jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt, zal bij een volgende inspectie worden
beoordeeld.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (manager en beleidsmedewerker)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (PB Istia versie dec 2020)
Pedagogisch werkplan (Werkplan Kinderdagverblijf de Vlindertuin versie maart 2021)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (Deel IV opleidingsplan Istia versie februari 2021 VE
groep)
Weekplanning
Bijlage 4 draaiboek van peuterklasje 't Kabouterhofje
Bijlage 1: ochtendprogramma peutergroep
Bijlage werkplan groeiwijzer van peuter naar kleuter
Groepsplan VE groep
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•

Schriftelijke informatie BCO (VE opleider)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Pedagogisch klimaat
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)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
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 )
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 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.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, 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
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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 beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 )
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 )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kindcentrum De Vlindertuin

Website

: http://www.vlindertuin-uden.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000047797916

Aantal kindplaatsen

: 72

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting ISTIA

Adres houder

: Zustersstraat 25

Postcode en plaats

: 5914 XX Venlo

Website

: www.stichting-istia.nl

KvK nummer

: 59378166

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hart voor Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 088-3686845

Onderzoek uitgevoerd door

: P. de Graaf

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Uden

Adres

: Postbus 83

Postcode en plaats

: 5400 AB UDEN

Planning
Datum inspectie

: 23-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 20-04-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport

: 30-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 30-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 21-05-2021
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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.
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