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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

< Bij dit eerste jaarlijks onderzoek (na het onderzoek na registratie) beoordeelt de toezichthouder
alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.>

Beschouwing
Jaarlijks onderzoek 2022
Buitenschoolse opvang (BSO) De Vlinderboom is op dinsdag 17 mei jl. bezocht voor het jaarlijks
onderzoek. De BSO is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.
Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat BSO De Vlinderboom (na een herstelaanbod) aan de
beoordeelde eisen voldoet. Het actueel houden van beleidsplannen wordt door de t oezichthouder
als aandachtspunt benoemd bij het volgend jaarlijks onderzoek.
De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten en de
houder. Ook heeft de toezichthouder de (pedagogische) praktijk geobserveerd en documenten
opgevraagd en beoordeeld.
Een indruk van de sfeer op locatie
De kinderen spelen in de aangrenzende buitenruimte. De beroepskrachten bieden op deze zomerse
middag activiteiten aan met water, waar de kinderen met veel plezier aan mee doen. De houder
vertelt met enthousiasme over de ontwikkeling van De Vlinderboom en plannen voor groei van de
opvang.
Algemene informatie
De houder van BSO De Vlinderboom is mw. T. van Dijk. De houder is een eenmanszaak. Er wordt
opvang geboden in 2 basisgroepen.
Het kindercentrum is gevestigd in een vrijstaand pand in de wijk Zeewolde-Planetenveld. De BSO is
gevestigd op de eerste verdieping van het pand, op de begane grond is het KDV.

Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:




12-07-2021: Onderzoek na registratie; De toezichthouder constateert een tekortkoming m.b.t.
de koppeling van de beroepskrachten in het Personen Register Kinderopvang. De houder
herstelt deze tekortkoming nog dezelfde dag.
23-11-2020: Onderzoek voor registratie; De toezichthouder geeft positief advies
voorregistratie in het LRK.
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Opbouw van het inspectierapport
Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk
domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan
de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze
reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een
bijlage achterin het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale va ardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Beoordeling:
In het pedagogisch beleidsplan van BSO De Vlinderboom zijn de vereiste onderwerpen
voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het
beschreven beleid.
Op BSO De Vlinderboom werken de beroepskrachten met een pedagogisch beleidsplan. De houder
geeft aan dat het pedagogisch beleidsplan niet is gewijzigd sinds het onderzoek na registratie in
2021.
In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:

Het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang.

De stappen die ondernomen worden bij het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling.

De invulling van het mentorschap.

De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen.

Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen
vereist is.

De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten.

Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag.

De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden begeleid.
Werken volgens het beschreven beleid
De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid en
observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het
pedagogisch beleid van BSO De Vlinderboom. Zij ve rtellen onder andere over het aanbieden van
activiteiten, maar niet verplichten en over het mentorschap.

Pedagogische praktijk
Beoordeling:
De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.
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Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder
beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna
een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie -instrument is gebaseerd op de
omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat
beschreven.
Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:
a) Emotionele veiligheid
b) Persoonlijke competentie
c) Sociale competentie
d) Normen en waarden
De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de
toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.

Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:
De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd tijdens het buiten spelen. De
kinderen kunnen vrij spelen in de buitenruimte of meedoen met de aangeboden activiteiten:
flessenvoetbal en een spel met bekers water doorgeven.

a) Emotionele veiligheid
Citaat: Steun krijgen
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij
reageren op initiatieven van de beroeps kracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of
steun nodig hebben.
Observatie: De aanwezige kinderen zijn enthousiast over de wateractiviteiten die worden
aangeboden. Eén meisje wil graag mee doen, maar wil niet dat haar jurk nat wordt. Ze vraagt de
beroepskracht of ze mee mag doen in haar bikini, die ze onder haar jurk draagt. Dat mag en het
meisje kan zo lekker knoeien met het water.
b) Persoonlijke competentie
Citaat: Inrichting ruimte
De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van de 8+er. Zij kunnen zich
daar terugtrekken voor ontspanning (chillen, gamen, hangen) of thema-activiteiten (bv modeatelier, acrobatiekruimte, werkplaats met gereedschap).
Observatie: De basisgroep Beuk heeft een groepsruimte die ingericht is voor de wat oudere
kinderen. Met de bartafels maakt de groepsruimte een wat stoere indruk. Het aanwezige
spelmateriaal is voor de 7+ doelgroep. Tegenover de groepsruimte is een game-kamer. Met een
tv-scherm en playstation en een tafelvoetbal.
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c) Sociale competentie
Citaat: Aanmoedigen onderling contact
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds - en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen,
elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren.
Observatie: In de buitenruimte worden 2 groepsactiviteiten aangeboden: flessenvoetbal en een
spel met bekers water doorgeven. De activiteiten worden begeleid door de beroepskrachten. Zij
leggen de spelregels uit en geven aanwijzingen tijdens het spel. Bij het spel met de bekers zitten
de kinderen achter elkaar en werken samen om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten.

Gebruikte bronnen






Interview houder (Mw. T. van Dijk)
Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Dhr. M.J. Hofman)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (Opvanglocatie en (pedagogische) praktijk d.d. 17-05-2022, 14.45 - 17.45 uur)
Pedagogisch beleidsplan (versie november 2020)

7 van 31
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17 -05-2022
Kinderdagverblijf De Vlinderboom Zeewolde te Zeewolde

Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).
Dit blijkt uit onderstaande be vindingen:
Houder
De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een eenmanszaak. De houder heeft een
VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle zijn in orde.
Medewerkers
Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De
medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun
werkzaamheden begonnen.
Opleidingseisen
Beoordeling:
Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een
passend diploma.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Beroepskrachten
De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat
de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De toezichthouder heeft het diploma van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM)
ingezien. Hieruit blijkt dat de PBM beschikt over een passend diploma.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beoordeling:
Na een herstelaanbod draagt de houder zorg voor de inzet van voldoende
beroepskrachten. En worden stagiaires voldoende volgens de voorwaarden ingezet. Voor
de BSO is een achterwacht beschikbaar.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Beroepskracht-kindratio (BKR)
Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig:
Groep
Beuk

Aantal aanwezige
kinderen

Aantal aanwezige
beroepskrachten
1

Aantal benodigde
beroepskrachten
1

11
Eik
18
1 met 2 BOL-stagiaires
2
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.

Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires
Op moment van inspectie zijn 2 BOL-stagiaires aanwezig op de BSO. De toezichthouder heeft een
praktijk-overeenkomst met de opleiding gezien. Eén van de BOL-stagiaires wordt formatief ingezet.
Uit het rooster blijkt dat de stagiaire ook formatief wordt ingezet op de dinsdagmiddag in de week
hiervoor.
Uit het dienstrooster blijkt op de donderdagmiddagen een andere BOL-stagiaire formatief ingezet
te worden.
Dat is niet volgens de voorwaarden in de cao -kinderopvang. De houder geeft aan dat zij dacht dat
het wel mogelijk was om BOL-stagiaires formatief in te zetten, wanneer zij hen een 0-uren contract
gaf.
Volgens de cao-kinderopvang kan dat alleen in het acute geval wanneer een collega ziek is, en
tijdens de schoolvakanties van de stagiaires.
De toezichthouder geeft hiervoor een herstelaanbod. Op 23 juni jl. beoordeelt de toezichthouder
de inzet van de BOL-stagiaires opnieuw en constateert dat een nieuwe, gediplomeerde,
beroepskracht wordt ingezet op de BSO. De BOL-stagiaires worden niet meer formatief ingezet.
Achterwacht
Zowel de houder als de beroepskrachten geven aan dat het in de praktijk niet voor komt dat er één
beroepskracht op de locatie aanwezig is. Er zijn minimaal twee beroepskrachten aanwezig, ook bij
openen en sluiten.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt da t aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling
Wet kinderopvang )
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Beoordeling:
In 2021 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) volgens het verplichte
aantal uren ingezet. De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de PBM moet worden
ingezet juist berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze
urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten
hebben coaching ontvangen.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Urenberekening
De houder komt tot de volgende berekening:
50 uur x aantal
kindercentra
2021
2022

50 x 2
50 x 2

10 uur x aantal FTE
pedagogisch
medewerkers
10 x 3,83
10 x 4,45 (BSO)
10 x 6,55 (KDV)

Som (van 50 uur x aantal kindercentra
+ 10 uur x aantal FTE) = minimale
ureninzet
100 + 39 = 139 uur
100 + 100 = 200 uur

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden.
De berekening is vastgelegd in een "coachplan 2022".

Inzet PBM
Op BSO en KDV De Vlinderboom is één (externe) PBM werkzaam. De PBM zorgt voor het opstellen
en invoeren van het pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van beroepskrachten.
Uit het document "Format uren 2021" blijkt dat in 2021 de PBM voor het verplichte aantal uren is
ingezet.

Urenverdeling over locaties
De urenverdeling is beschreven in het coachplan en in het overzicht "format uren". De uren zijn
opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De houder geeft aan dat de urenverdeling
inzichtelijk is voor beroepskrachten en ouders door de jaarplanning met alle medewerkers te
delen. Deze is inzichtelijk op kantoor. En ouders kunnen dit lezen op de website.
Coaching aan iedere beroepskracht
Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij pedagogische coaching hebben
ontvangen van de PBM. De beroepskrachten noemen coaching door middel van observaties op de
groep en individuele gesprekken met aandachtspunten of doelen vaststellen.
De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te
ontvangen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Beoordeling:
Kinderen worden opgevangen in één basisgroep. Het aantal kinderen past binnen de
maximale grootte van de basisgroep. Ieder kind heeft een mentor.
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Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Opvang in basisgroepen
Uit het gesprek met de beroepskrachten en de presentielijsten blijkt dat een kind wordt
opgevangen in één basisgroep.
Het aantal kinderen per basisgroep past binnen de maximale grootte van de groep volgens het
Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:
Groepsnaam
Beuk
Eik

Leeftijd
kinderen
6 jaar en
ouder
4 tot 6 jaar

Groepsgrootte volgens
het beleid
21
21

Maximaal aantal kinderen volgens de
presentielijsten
11
18

Mentorschap
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is één van de vaste beroepskrachten van het kind.
De mentor bespreekt, als het wenselijk is, de ontwikkeling van het kind met de ouders. De mentor
is aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van het kind. De beroepskracht van groep Beuk
laat een aantal observatieverslagen zien.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Beoordeling:
De Nederlandse taal is de voertaal op de BSO.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
De beroepskrachten praten Nederlands met de kinderen, de ouders en met elkaar. De
beleidsdocumenten zijn in de Nederlandse taal geschreven.

Gebruikte bronnen















Interview houder (Mw. T. van Dijk)
Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Dhr. M.J. Hofman)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (Opvanglocatie en (pedagogische) praktijk d.d. 17-05-2022, 14.45 - 17.45 uur)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
(Praktijk)leerovereenkomst
VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister
Presentielijsten (week 19 en 20, 2022)
Personeelsrooster (week 19 en 20, 2022)
Pedagogisch beleidsplan (versie november 2020)
Notulen teamoverleg (1-2-2022 en 17-5-2022)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Format uren 2021 en 2022. Coachplan
2021. Coachplan 2022.)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beoordeling:
De vereiste onderwerpen staan voldoende beschreven. Na een herstelaanbod werken de
beroepskrachten in de praktijk voldoende volgens dit beschreven beleid.
Het actueel houden van het beleidsplan wordt benoemd als aandachtspunt.
De beroepskrachten werken met het veiligheid- en gezondheidsbeleidsplan uit november 2020. De
houder geeft aan dat er geen wijzigingen zijn aangebracht sinds het onderzoek na registratie.
In het beleidsplan staat:
"Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Dit doen wij door een aantal keren per
jaar vergaderingen in te plannen, ongeveer 4 keer per jaar een grote vergadering. En tussendoor
als er bijvoorbeeld iets veranderd is in ons beleid of via de richtlijnen van de GGD. Tijdens deze
vergaderingen worden alle belangrijke punten besproken. Ook wordt er een actielijst bijgehouden
met bijzonderheden en taken/doelen die we moeten gaan uitvoeren. Per punt wordt dit tijdens de
vergaderingen besproken. "
(citaat beleidsplan Veiligheid en Gezondheid De Vlinderboom)
De toezichthouder herkent bovengenoemde werkwijze onvoldoende in de praktijk. De laatste
wijzigingen in het beleidsplan dateren van november 2020. Dat is weinig actueel. Kleine
veranderingen in de praktijk zijn niet gewijzigd in het beleidsplan (bijv. achterwachtre geling,
huisdieren). De toezichthouder benoemt dit als aandachtspunt en beoordeelt dit opnieuw bij het
volgend jaarlijks onderzoek.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat een duidelijke beschrijving van:

De manier waarop het beleid een doorlopend proces is. Het proces bestaat uit het schrijven
van het beleidsplan, het toepassen in de praktijk, het bespreken en zo nodig aanpassen van
het beleidsplan.

Welke risico’s de houder heeft ingeschat als belangrijkste risico's met grote gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen.
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De maatregelen die beroepskrachten moeten nemen om de belangrijkste risico’s te
voorkomen. En wat de beroepskrachten moeten doen als er toch iets ernstigs gebeurt.
De manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine risico's. Dit zijn risico’s die geen
ernstige gevolgen hebben.
De manier waarop het beleid is in te zien voor medewerkers en ouders.
De manier waarop de achterwacht is geregeld als er maar één beroepskracht op de BSO is
ingezet.

Aanwezigheid van een EHBO-er
Tijdens de openingstijden is altijd een volwassene aanwezig die een geldig EHBO-diploma heeft.
Dat blijkt uit het rooster en de getoonde EHBO-certificaten.

Werken volgens het beschreven beleid
De toezichthouder observeert de beroepskrachten tijdens het werken op de groep en stelt daar
vragen over. De toezichthouder constateert verschillen tussen beschreven beleid en de uitvoering
in de praktijk. Bijvoorbeeld:
Citaat beleidsplan veiligheid en gezondheid:
De achterste trap in het pand wordt uitsluitend gebruikt als noodtrap.
Praktijk: Wanneer de BSO-kinderen gaan buiten spelen, gaan alle kinderen via de achterste trap in
het pand naar buiten.
Citaat beleidsplan veiligheid en gezondheid:
Tijdens iedere teamvergadering is het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (van kinderen
en volwassenen) een vast onderdeel op de agenda.
Praktijk: De beroepskrachten zijn onvoldoende bekend met de meldplicht in geval van
grensoverschrijdend gedrag door een collega. De toezichthouder vraagt de notulen op van de 2
meest recente teamvergaderingen. In de vergadering van 1-2-2022 is grensoverschrijdend gedrag
niet besproken.
Citaat beleidsplan veiligheid en gezondheid:
Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen worden zij minimaal een half uur van te voren
ingesmeerd met een zonnebrandcrème factor 50.
Praktijk: Op moment van inspectie is het zomers warm weer. De BSO-kinderen gaan buiten spelen
(een enkel kind in badkleding) met water. De kinderen worden ingesmeerd op het moment dat zij
al buiten aan het spelen zijn.
Herstelaanbod:
De toezichthouder geeft een herstelaanbod voor het werken in de praktijk volgens het beschreven
beleid. Op 23 juni jl. beoordeelt de toezichthouder de uitvoering van het veiligheid - en
gezondheidsbeleid opnieuw en constateert dat bovengenoemde punten de aandacht hebben van
houder en beroepskrachten. De meldcode en meldplicht zijn besproken in de teamvergadering van
17 mei jl. en het insmeren van met zonnebrandcrème gebeurt nu een half uur van te voren zoals
beschreven wordt in het beleid.
Wat betreft het gebruik van de trap, is het beleidsplan aangepast:

13 van 31
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17 -05-2022
Kinderdagverblijf De Vlinderboom Zeewolde te Zeewolde

"Bij de trap aan de achterzijde van het pand zitten geen traphekjes. Deze wordt uitsluitend
gebruikt voor de BSO. Hierbij worden afspraken gemaakt met de kinderen zoals:
- Niet rennen op de trap
- Trapleuning vasthouden
- Niet duwen op de trap
- Altijd met schoenen van de trap"
(citaat beleidsplan veiligheid & gezondheid De Vlinderboom)
De toezichthouder beoordeelt dat het werken in de praktijk nu voldoende volgens het beschreven
beleid is.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houd er
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Beoordeling:
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode
zijn de juiste onderdelen beschreven. Het stappenplan van de meldcode bevat de juiste
stappen. De houder zorgt voor voldoende kennis bij medewerkers over de inhoud en het
gebruik van de meldcode.
Na een herstelaanbod zorgt de houder ervoor dat de medewerkers weten in welke
situaties zij een meldplicht hebben.

Meldcode
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het niet goed gaat met
een kind, thuis of op de opvang, is dat vaak te zien of te merken aan het kind. In de meldcode
moet beschreven staan wat medewerkers dan moeten doen om het kind te helpen.
Volgens de Wet Kinderopvang moet het volgende in de meldcod e staan:

een stappenplan;

wanneer er melding moet worden gedaan;

wie er verantwoordelijk is voor welke taak;

aandacht voor bijzondere vormen van geweld;

hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.
Stappenplan meldcode
In het stappenplan moeten de volgende punten staan:

vastleggen welke signalen er opgemerkt worden;

overleggen met collega’s en eventueel een deskundige;

het voeren van een gesprek met de ouders en eventueel het kind zelf;

bedenken of de houder zelf hulp kan bieden;

beslissen of de houder zelf hulp gaat bieden, of het inschakelen van hulp.
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Kennis over de inhoud en het gebruik van de meldcode
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode onder de aandacht gebracht bij de
medewerkers. De houder doet dat door tijdens teamvergaderingen aandacht te besteden aan de
meldcode.De beroepskrachten kunnen situaties beschrijven waarbij de meldcode is gebruikt.
Meldplicht
De meldplicht is zowel bij de houder als bij de aanwezige beroepskrachten onvoldoende bekend.
De volgende punten zijn onvoldoende gedeeld met de medewerkers:

De houder belt direct de vertrouwensinspecteur van het onderwijs als er een vermoeden
bestaat van mishandeling of misbruik van een kind door een medewerker.

Als een medewerker vermoedt dat een andere medewerker een kind heeft mishandeld of
misbruikt, moet het direct aan de houder verteld worden.

Als een werknemer vermoedt dat de houder een kind misbruikt of mishandeld heeft, dan belt
deze de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Bij een rede lijk vermoeden moet aangifte
gedaan worden bij de politie.
De toezichthouder geeft hiervoor een herstelaanbod. Op 23 juni jl. beoordeelt de toezichthouder
de kennis van de meldplicht opnieuw en constateert dat de aanwezige beroepskrachten bekend zijn
met bovengenoemde punten.
Uit notulen van het werkoverleg op 17 mei jl. blijkt dat de meldplicht is besproken door de houder.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
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die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )

Gebruikte bronnen










Interview houder (Mw. T. van Dijk)
Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Dhr. M.J. Hofman)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (Opvanglocatie en (pedagogische) praktijk d.d. 17-05-2022, 14.45 - 17.45 uur)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie november 2020)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Personeelsrooster (week 19 en 20, 2022)
Notulen teamoverleg (1-2-2022 en 17-5-2022)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Beoordeling:
De groepsruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. De BSO heeft
voldoende binnenspeelruimte en buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen
kinderen.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Passende inrichting
De BSO is gevestigd op de eerste verdieping van het pand. De BSO heeft 2 groepsruimten aan een
hal met open keuken. Twee aparte ruimten zijn ingericht als game -room en atelier. De meubels en
het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De groepsruimte voor de jongere kinderen is ingericht met speelhoeken, afgestemd op
verschillende activiteiten van rustig een boekje lezen op de bank tot fantasiespel in de huishoek.
De groepsruimte voor kinderen van 7 jaar en ouder is ingericht met bartafels, een speelhoek voor
constructiespel (bijv. kapla) en spel met barbies. Er zijn open kasten met spellen en puzzels.
De buitenruimte wordt gedeeld met het KDV. Voor de BSO is los buitenspeelgoed aanwezig in de
schuur. Zoals bijvoorbeeld fietsjes, hoepels, knikkerpotjes en springtouw.
Binnenruimte
Er is minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte per kind op de BSO aanwezig. Dit heeft de toezichthouder
berekend tijdens het onderzoek vóór registratie.
Buitenruimte
Per kind is minimaal 3 m² buitenspeelruimte aanwezig. Dit heeft de toezichthouder berekend
tijdens het onderzoek vóór registratie. De buitenruimte grenst aan de BSO.

Gebruikte bronnen


Observatie(s) (Opvanglocatie en (pedagogische) praktijk d.d. 17-05-2022, 14.45 - 17.45 uur)
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Ouderrecht
Informatie
Beoordeling:
De houder informeert ouders voldoende over het beleid en over het laatste
inspectierapport. De ouders worden ook geïnformeerd over de Geschillencommissie
Kinderopvang.

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Het beleid
Op de website van BSO De Vlinderboom is voldoende informatie voor ouders te vinden.
Bijvoorbeeld over het dagritme, de openingstijden en het voedingsbeleid. Ouders kunnen het
pedagogisch beleidsplan lezen op de website. Ook het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat op
de website. Via Bitcare kunnen ouders administratieve informa tie inzien en communiceren met de
BSO.

Het inspectierapport
Het laatste inspectierapport is (via een link) op de website te vinden.

De Geschillencommissie Kinderopvang
De houder informeert de ouders over de aansluiting bij de Geschillencommissie Kin deropvang door
de klachtenregeling op de website te plaatsen.

Afwijking BKR (beroepskracht-kind-ratio)
Wanneer de BSO op vakantiedagen langer dan 10 uur geopend is, mag er op bepaalde tijden
afgeweken worden van de BKR. De houder beschrijft alleen de afwijking op de BKR bij het KDV. Bij
de BSO wordt blijkbaar niet afgeweken van de BKR.
Oudercommissie
Beoordeling:
De BSO heeft een oudercommissie (OC). De OC bestaat uit ouders van de kinderen die
worden opgevangen.

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Reglement
De houder heeft een voorbeeld-reglement waarin vereiste onderwerpen staan beschreven,
namelijk:

het aantal leden;

de manier waarop de leden worden gekozen;

hoe lang de leden lid mogen zijn.
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De houder heeft het reglement nog niet voorgele gd aan de oudercommissie. De oudercommissie
geeft aan niet bekend te zijn met het reglement.
Dit is een aandachtspunt voor de houder en wordt bij het volgend jaarlijks onderzoek opnieuw
beoordeeld.
Samenstelling OC
De OC bestaat uit 2 ouders, die zowel het KDV als de BSO vertegenwoordigen. Medewerkers van
de BSO zijn geen lid van de OC. De houder blijft ouders uitnodigen om lid te worden van de OC.
In 2021 heeft de OC 2x vergaderd, in 2022 nog niet. Een vergadering in 2022 staat wel gepland.
De OC is schriftelijk om informatie gevraagd over de samenwerking met BSO De Vlinderboom. De
OC geeft aan voldoende geïnformeerd te worden over het beleid van BSO De Vlinderboom. De BSO
wordt ervaren als kindgericht met een positief team dat open staat voor ideeën.
Als aandachtspunt wordt benoemd dat er veel wisselingen in personeel zijn geweest. En dat soms
een duidelijk aanwezige leidinggevende op de werkvloer wordt gemist.
Klachten en geschillen
Beoordeling:
De houder heeft een interne klachtenregeling schriftelijk vastgelegd. De houder brengt
de klachtenregeling onder de aandacht van ouders en werkt volgens deze
klachtenregeling.
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
De interne klachtenregeling
De houder heeft een klachtenregeling opgesteld en deze schriftelijk vastgelegd. In de
klachtenregeling staat hoe een ouder een klacht kan indienen. De klacht kan gaan over de
overeenkomst met de houder of het gedrag van de houder of een medewerker.
De klachtenregeling heeft de juiste inhoud
In de klachtenregeling staat dat de houder:

de klacht met aandacht onderzoekt;

de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de behandeling;

de klacht zo snel mogelijk afhandelt;

de klacht binnen 6 weken afhandelt;

de ouder schriftelijk informeert over de beoordeling;

in het oordeel een duidelijke periode stelt waarbinnen maatregelen worden genomen.

De houder informeert ouders over de klachtenregeling
De houder informeert ouders over de klachtenregeling door deze op de website van BSO De
Vlinderboom te plaatsen.
Jaarverslag
Er zijn het afgelopen jaar geen schriftelijke klachten ontvangen, geeft de houder aan. Een
klachtenjaarverslag hoeft dan niet opgesteld te worden.
Aansluiting Geschillencommissie Kinderopvang
De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang sinds 1 -12-2020.
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Gebruikte bronnen









Vragenlijst oudercommissie (ontvangen per mail 6-6-2022)
Interview houder (Mw. T. van Dijk)
Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Dhr. M.J. Hofman)
Landelijk Register Kinderopvang
Website (https://www.kdvvlinderboom.nl/kopie -van-overige-informatie)
Nieuwsbrieven (februari 2022 en september 2021)
Klachtenregeling (op website)
Aansluiting geschillencommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgro epen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen word en opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze
waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, re kening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staa t te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgan g met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadre s waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
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of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling
Wet kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling
Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van
de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )

23 van 31
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17 -05-2022
Kinderdagverblijf De Vlinderboom Zeewolde te Zeewolde

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor
de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het
kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal o f de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden.
(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)
OF
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vas tgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit k inderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroep skrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang a an deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang )
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet w orden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, d ie speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 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 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 kin dercentrum
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)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
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Oudercommissie
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie.
(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang )
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )
De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen
jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57c lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang )

28 van 31
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17 -05-2022
Kinderdagverblijf De Vlinderboom Zeewolde te Zeewolde

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf De Vlinderboom Zeewolde

Website

: http://www.kdvvlinderboom.nl

Aantal kindplaatsen

: 42

Gegevens houder
Naam houder

: Berendina Gezina Thessa van Dijk

KvK nummer

: 75122642

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M Oortwijn

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Zeewolde

Adres

: Postbus 1

Postcode en plaats

: 3890 AA ZEEWOLDE

Planning
Datum inspectie

: 17-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 28-06-2022

Vaststelling inspectierapport

: 12-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 12-07-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-07-2022

Openbaar maken inspectierapport

:
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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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