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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 

Kinderdagverblijf de Vlindertuin laat zich inspireren door de antroposofische ideeën van Rudolf 
Steiner. 
Het speelgoed in het Kindercentrum is van natuurlijk materiaal, zoals hout, wol, zijde of katoen. De 

kinderen krijgen voeding van biologisch of biologisch- dynamische herkomst. Kinderdagverblijf de 
Vlindertuin bied opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf is gehuisvest 
in Kindercentrum de Vlindertuin samen met een basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang. Het heeft de beschikking over een eigen vleugel en aangrenzende buitenspeelruimte. 
  
Inspectiegeschiedenis 

 28 december 2015: jaarlijkse risicogestuurde inspectie op wettelijk minimum en domein 
'veiligheid en gezondheid'; geen overtredingen. 

 5 september 2016; jaarlijkse risicogestuurde inspectie; alleen het wettelijk minimum is 
getoetst; geen overtredingen. 

Inspectie 24 mei 2017 

Op woensdagochtend 24 mei vindt er een onaangekondigde inspectie plaats bij kdv de Vlindertuin 
in Uden. Deze inspectie vindt plaats in het kader van risico-gestuurd onderzoek. Zowel de 

babygroep als de peutergroep zijn bezocht. Op de peutergroep is men tijdens de observatie vrij 
aan het spelen en is er een eet- en drinkmoment. Op de babygroep is een beroepskracht met 
de dreumesen buiten aan het spelen, de andere beroepskracht is binnen een baby eten aan het 
geven. 
  
Conclusie 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Kinderdagverblijf de Vlindertuin voldoet aan de getoetste 

voorwaarden zoals genoemd in de wet Kinderopvang en het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 
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 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel 
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot 
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 

Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie onderzoek 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
Observatie praktijk 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

Kennen/ herkennen 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 

gebruikt. 
De kinderen gaan fruit eten en zitten aan tafel. Ze krijgen allemaal een bakje met fruit. De 
beroepskrachten en kinderen hebben gesprekjes over het fruit dat in de bakjes zit; of het lekker is, 
welk soort fruit, et cetera. Een kindje zegt dat hij de banaan nog even bewaart. De beroepskracht 

zegt tegen een kind dat het fijn is dat hij nu al het fruit weer mag eten. Ze zegt: 'ik snap dat je alle 
lekkere dingen bewaart; je hebt zo lang geen fruit kunnen eten'. 
  
Contact/affectie 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 
De kinderen zitten aan tafel om fruit te eten. Er komt een klusjesman binnen die gaat boren. Een 
meisje schrikt van het geluid en begint te huilen. De beroepskracht neemt haar op schoot en 
vraagt of ze geschrokken is van het geluid. Het meisje knikt. De beroepskracht zegt dat ze dat 

begrijpt omdat het ook een vreemd geluid is. Ze vraagt of het meisje haar knuffel wil hebben zodat 
ze even kan knuffelen. Het meisje knikt en krijgt haar knuffel. 
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Overgangen  
De overgang naar een nieuwe groep of nieuwe beroepskrachten verloopt geleidelijk; kinderen 
worden hierop voorbereid (bv bezoekje vooraf aan nieuwe groep, kennismaken met beroepskracht 
van nieuwe groep). 
Op kdv de Vlindertuin wordt gewerkt met horizontale groepen. Zodra een kind twee jaar wordt 

gaat het over van de baby- naar de peutergroep. Het wenprogramma begint 6 weken van te voren 
(met uitzondering van de kinderen die in de zomervakantie jarig zijn). Het kind gaat met een 
bekende beroepskracht eerst kijken in de peutergroep, daarna blijven ze even bij een activiteit. Dit 
wordt steeds verder uitgebreid met meerdere activiteiten, later zonder de 'oude' beroepskracht. 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Voorspelbaarheid 

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. 
Het dagritme is bij de kinderen bekend. De meeste activiteiten worden ingeleid met een liedje. Dit 

maakt het geheel voorspelbaar voor de kinderen. Na het fruit eten en drinken gaan de kinderen al 
bij de deur staan. Ze weten dat ze nu buiten gaan spelen. 
  

Spelbetrokkenheid  
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 
van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend en 
oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. 
De kinderen spelen in de zandbak. Ze zijn taartjes aan het maken. Als de emmer vol zit met zand 
zingt de beroepskracht een liedje over taartjes bakken. Als het liedje klaar is vraagt ze: "hebben 
we nu een lekkere taart? Zullen we eens kijken?" De kinderen knikken. De beroepskracht keert de 

emmer om. De kinderen kijken trots naar de taart die ze gemaakt hebben. De beroepskracht zegt 
dat de taart er lekker uitziet, 'neemt' een hapje en zegt dat ze de taart erg lekker hebben 
gemaakt. De kinderen 'proeven' ook van de taart. 
  

Buitenactiviteiten 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 

Op kdv Vlindertuin is het buiten spelen erg belangrijk. Men streeft er naar om veel buiten te zijn en 
de natuur te beleven. Tijdens de inspectie is dit ook te zien. Beide groepen gaan na het eten en 
drinken buiten spelen. De buitenruimtes zijn uitnodigend ingericht. De beroepskrachten spelen 
actief met de kinderen mee en nodigen kinderen uit om ook mee te spelen. 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 

Stimulerend contact 
De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten.  
Tijdens het fruit eten voeren de beroepskrachten en de kinderen gesprekjes. Er wordt besproken 
wie welk fruit lekker vindt, welke liedjes er zijn over het fruit. Deze liedjes worden ook gezongen. 

Ook wordt er gesproken over de klusjesman die binnenkomt, spullen die op de grond vallen. De 
gesprekken gaan met name over het hier en nu. 

  
Participatie 
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten.  
Het opruimen gebeurt rustig. De kinderen helpen mee. De beroepskracht zegt tegen een kind: "Als 
jij mij wil helpen waar het balletje moet liggen, dan ruim ik de auto op". Na het fruit eten mag een 
kind de washandjes uitdelen waarmee de kinderen zelf hun mond en handen schoonmaken. 

  
  
Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden 
Uitleg en instructie 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt.  

Een kind is voor de tweede keer op de peutergroep. Ze zit bij de beroepskracht op schoot tijdens 
het fruit eten. De beroepskracht wil opstaan om het drinken te pakken. Ze legt dit uit aan het kind 
en zet haar weer even op haar eigen stoeltje. Het meisje kijkt wat beteuterd. De andere 
beroepskracht ziet dit en zegt dat juffie dadelijk weer terugkomt. "Ik zie dat juffie de kopjes heeft 
gepakt en de thee heeft gepakt". 
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Verbondenheid met anderen 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. 
Beide groepen zijn buiten aan het spelen. Ze hebben ieder een eigen buiten speelruimte welke door 
een houten hekwerk van elkaar gescheiden zijn. Peuters komen regelmatig naar het hek om te 

kijken wat de babygroep aan het doen is. De beroepskracht van de babygroep ziet dit en maakt 
een praatje. Ze vertelt dat de kinderen een taart aan het bakken zijn. Als de kinderen in de 
zandbak opkijken zegt ze: "dat is X, die kijkt even wat jullie aan het doen zijn". 
  
Op basis van de observatie tijdens de inspectie kan worden geconstateerd dat de 4 basisdoelen 
voldoende worden gewaarborgd. 
  

  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (L. Govers) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (woensdag 24 mei 2017 9.45-11.45) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is gecontroleerd of de houder, de beroepskracht, de vrijwilligers en stagiaires 

in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarbij is gecontroleerd of 
de beroepskrachten in het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van een 
steekproef in de praktijk. 
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. Alle 

medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, die voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
  
De stagiaires en of vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke 
maximaal twee jaar oud is. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 

 
Opvang in groepen 

 
Kinderdagverblijf de Vlindertuin heeft 2 stamgroepen: 
 Babygroep voor kinderen van 0-2 jaar met maximaal 9 kinderen 
 Peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar met maximaal 14 kinderen 
Op beide groepen werken vaste beroepskrachten. 
  
Dit voldoet aan de voorwaarden. 

    
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van inspectie worden er in de babygroep 6 kinderen opgevangen door 2 

beroepskrachten. Op de peutergroep worden 11 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 
De afwijkende inzet van beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd. De afwijkende 

inzet vindt plaats tijdens de start van de opvang, aan het einde van de opvang en tijdens de 
middagpauze. 
  
Dit voldoet aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (L. Govers) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (woensdag 24 mei 2017 9.45-11.45) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 : 24-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 31-05-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-07-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


