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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 
 

Algemeen 
Kinderdagverblijf De Vlinder is van een particuliere houder. De houder heeft een kantoor op deze 
locatie op de eerste verdieping. Incidenteel springt de houder bij op de groepen als beroepskracht. 
Er mogen in totaal 44 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar tegelijkertijd worden opgevangen bij KDV 
De Vlinder. 
  

De kinderen worden opgevangen in 3 horizontale groepen. De groepsruimtes zijn achter elkaar 
gelegen. De baby en peutergroep zijn gescheiden middels een gezamenlijke keuken. Er zijn 
traphekjes geplaatst zodat de ruimtes zijn afgescheiden voor de kinderen, maar er is wel doorkijk 
mogelijk naar beide ruimtes. Tevens is het mogelijk de ruimtes af te sluiten middels een deur. 

Tussen de peutergroep en de 3+groep is een glazen wand, zodat er inkijk is op beide groepen. Alle 
groepen zijn toegankelijk via een eigen ingang. De buitenruimte is voor gezamenlijk gebruik. Er is 
een apart ingerichte buitenruimte voor de allerkleinste kinderen.   

  
Er kan gebruik worden gemaakt van flexibele opvang, met die restrictie dat de opvang tenminste 3 
uur achtereen plaatsvindt. In principe kunnen de kinderen op ieder moment van de dag gebracht 
worden. De beroepskrachten proberen hierin wel te sturen, zodat het zo min mogelijk effect heeft 
op het dagritme van de hele groep. 
  
Inspectiegeschiedenis 

Er zijn de afgelopen jaren geen overtredingen geconstateerd bij KDV De Vlinder.  
  
Inspectie donderdag 7 september 2017 
Er heeft een onaangekondigde, risicogestuurde inspectie plaatsgevonden. Er is geobserveerd op 

alle groepen op de pedagogische praktijk, een aantal documenten zijn doorgenomen en er heeft 
een gesprek plaatsgevonden met de aanwezige houder en de beroepskrachten. 

  
Positief opvallend is de ontspannen sfeer op de groepen en de gehanteerde eenzelfde werkwijze 
van de beroepskrachten. Alle kinderen op de groep worden gezien, dit wordt ook actief benadrukt 
door middel van een aai over de bol, een korte vraag of een gesprekje. De kinderen vertonen 
betrokken spel, ze hebben belangstelling voor elkaar en voor de beroepskrachten. Ze hebben 
zichtbaar plezier. 
  

Conclusie 
KDV De Vlinder voldoet aan alle, tijdens dit risicogestuurde onderzoek, getoetste voorwaarden 
zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. 
  

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen 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 de beroepskrachten handelen conform het 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. 
  
Kinderdagverblijf De Vlinder voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot het 
pedagogisch klimaat. 

  
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. De 
beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 

beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier 
pedagogische basisdoelen. 
Positief opvallend is dat eenzelfde werkwijze zichtbaar is op alle groepen. Dit blijkt onder andere uit 
het stimuleren van de zelfstandigheid en er is aandacht voor alle kinderen, ook zonder dat ze om 
die aandacht vragen. 
  
Pedagogische praktijk 

Tijdens de observaties 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. 
  

Er is geobserveerd tijdens binnenkomst van de kinderen, verschonen, naar bed brengen, eet- en 

drinkmoment, opruimen, liedje zingen, kring, boekje voorlezen. Observatie heeft plaatsgevonden 
op alle drie de groepen.   
  
Bieden van emotionele veiligheid 
  
Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby. 

Praktijk: een baby is zichtbaar moe. Hij krijgt alvast een fruithap, zodat hij daarna direct kan gaan 
slapen. Er wordt niet gewacht tot het gezamenlijke fruitmoment. 
  
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. 
Praktijk: de beroepskrachten hebben oog voor alle kinderen in de groep. De kinderen krijgen een 

aai over hun bol, een complimentje als ze iets goed doen: "Klap je al in je handjes? Wat goed van 

jou". 
  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. 
Praktijk: kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, 
enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. Een 

kind krijgt een stoel op zijn teen en huilt. De beroepskracht troost het kind en toont begrip. 
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Stimuleren van persoonlijke competentie 
  
De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby’s. Zij 
benoemen hun handelingen en stemmen hun omgang af op de reactie van de baby. 
Praktijk: de beroepskrachten benoemen wat ze gaan doen: "Zo P ik ga je een slab om doen want 

we gaan fruit eten"; "Ik kom je neus poetsen. Wat ben je toch verkouden"; "Ik ga je optillen, dan 
gaan we een schone luier aan doen en kun je lekker gaan slapen". 
  
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-
/ervaringskansen. 

Praktijk: het huidige thema is 'Dit ben ik'. In de 3+groep wordt een boekje voor gelezen. Een 
plaatje van een gezicht wordt getoond, de kinderen benoemen onder andere de ogen. De 

beroepskracht vraagt door en benoemd wordt dat ogen open en dicht kunnen. "Kunnen jullie dat 
ook?". Wat doe je met je ogen? "Kijken/ zien, goed zo". Vervolgens de neus, mond en oren. De 
kinderen zijn geboeid en doen enthousiast mee. 
  

Stimuleren van sociale competentie 
  
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 
kinderen om contact met elkaar te maken. 
Praktijk: de kinderen geven elkaar in de kring een handje en zingen samen een liedje: "Wat fijn dat 
jij er bent, wie zit er naast jou...". De aandacht van de kinderen wordt op elkaar gericht. In de 
peutergroep vieren ze gezamenlijk een verjaardag van een kind. 

  
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
Praktijk: tijdens het opruimen krijgen de kinderen complimentjes "Weet jij waar dit hoort? Ja, goed 
zo in de kist, knap hoor". In de 3+groep mag het hulpje de dagritmekaarten benoemen en de 
koekjes uitdelen in de kring. Ze wordt daarbij ondersteund indien nodig. 

  
Overdracht van normen en waarden 
  
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 

  
De beroepskrachten geven steun bij het leren omgaan met elkaar en met elkaars emoties 
(empathie). Zij organiseren groepsactiviteiten om kennismaken en groepsvorming te stimuleren. 

Praktijk: Na de zomervakantie zijn een aantal kinderen door geschoven naar de volgende groep. 
De beroepskrachten hebben extra aandacht voor het leren kennen van elkaar in de groep en 
begeleiden de 'nieuwe' kinderen in het wennen. In de kring worden herhaaldelijk de namen 
genoemd van alle kinderen, ook in de dagelijkse praktijk worden kinderen met hun naam 

aangesproken. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 

 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

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

omtrent het gedrag. 
Tevens is gekeken of de beroepskrachten een passend diploma hebben. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. 
  

Conclusie luidt dat voldaan wordt aan de getoetste voorwaarden in dit domein. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De pedagogisch medewerkers en de houder van Kinderdagverblijf De Vlinder beschikken over een 
geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ze zijn opgenomen in de continue screening. 

  
Momenteel worden er geen stagiaires ingezet, het onderdeel VOG stagiaires is dan ook niet 
beoordeeld. 
  
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

  
Opvang in groepen 
 

De opvang bij KDV de Vlinder vindt plaats in de volgende stamgroepen: 
 Babygroep de Hummeltjes, leeftijd 0- 1,5 jaar met maximaal 12 kinderen. 
 Peutergroep de Klimklauters, leeftijd 1,5-3 jaar met maximaal 16 kinderen. 

 3+ groep de Boefjes, leeftijd 3-4 jaar met maximaal 16 kinderen. 
 
Groepen 'De Klimklauters' en 'De Boefjes' worden nu nog zelden samen gevoegd omdat de 
bezetting van de groepen dat niet toe laat. 
  
Beroepskracht-kindratio 
 

De plannings- en aanwezigheidslijsten van de kinderen en de personeelsplanning is ingezien door 
de toezichthouder. Er heeft een steekproef plaatsgevonden op de volgende dagen: 
  

- dinsdag 29 augustus 2017 
- donderdag 31 augustus 2017 
- maandag 4 september 2017 
  

Hieruit blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet ten opzichte van het aantal 
aanwezige kinderen. Op de dag van inspectie wordt tevens voldaan aan de Beroepskracht-
kindratio(BKR). 
  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 

 Observaties 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g 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 : KDV de Vlinder 

Aantal kindplaatsen : 44 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Renske Hamers 
KvK nummer : 58593330 

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 :  M. van de  Laar 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oisterwijk 

Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5060GA OISTERWIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 11-09-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-10-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


