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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden 

binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat hij onderzoekt of de kwaliteit van de 

opvang goed genoeg zal zijn. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder nog niet alle kwaliteitseisen uit de Wet 

kinderopvang omdat de opvang nog niet van start is gegaan. Bij het onderzoek na registratie 

beoordeelt hij ook de praktijk. 

 

Beschouwing 

Onderzoek voor registratie 

In oktober 2020 ontvangt de gemeente Zeewolde een aanvraag tot registratie voor KDV en BSO de 

Vlinderboom. 

De toezichthouder bezoekt de nieuwe locatie aangekondigd op maandag 23 november en spreekt 

met de houder. De locatie wordt geobserveerd. Benodigde documenten worden ingezien en 

beoordeeld. 

 

Bij een onderzoek voor registratie beoordeelt de toezichthouder of redelijkerwijs aangenomen kan 

worden dat de houder een KDV gaat exploiteren conform de kwaliteitseisen van de Wet 

kinderopvang. Hierbij wordt het landelijke "Streng aan de Poort" beleid gevolgd waarbij het 

uitgangspunt is dat een houder bij aanvang exploitatie direct kwalitatief voldoende en volwaardige 

kinderopvang moeten kunnen aanbieden. Is dit niet het geval, dan geeft de toezichthouder aan de 

gemeente een negatief advies tot registratie. 

De toezichthouder baseert het advies op de beoordeling van aangeleverde documenten, het 

interview met de houder, observatie van de accommodatie en op de inspectiegeschiedenis van de 

houder. 

 

In gesprek blijkt de houder over voldoende kennis te beschikken over het bieden van verantwoorde 

kinderopvang en is de accommodatie voldoende geschikt voor het bieden van buitenschoolse 

opvang. De houder levert een pedagogische beleidsplan aan dat niet aan alle gestelde eisen 

voldoet. Omdat het beleidsplan van de dagopvang wel aan alle gestelde eisen voldoet vertrouwt de 

toezichthouder er op dat de houder deze voldoende heeft herzien bij het onderzoek na registratie.  

Op moment van onderzoek moet de VOG-verificatie van de houder NP nog plaatsvinden, de houder 

staat nu geregistreerd als beroepskracht in het PRK. De houder heeft hier direct actie op 

ondernomen. De toezichthouder vertrouwt er op dat dit nog voor de opening hersteld is. 

 

De toezichthouder geeft positief advies voor registratie in het LRK. 

 

Algemeen 

De houder van KDV en BSO de Vlinderboom is mw. T. van Dijk. De houder is een eenmanszaak. 

Het kindercentrum is gevestigd in een vrijstaand pand in de wijk Zeewolde-Planetenveld.  

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit  
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Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Registratie 

De houder wil de exploitatie starten per 07-12-2020.  

Wijzigingen 

De houder is bekend met de verplichting om wijzigingen direct door te geven aan de gemeente met 

een aanvraag tot wijziging van de gegevens. 

Administratie 

De houder heeft een digitaal systeem aangeschaft voor de administratie van de kinderopvang: 

Bitcare. De houder demonstreert de mogelijkheden van het systeem. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. T. Dijk, houder) 

 Aanvraag Exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij 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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

BSO de Vlinderboom werkt volgens het pedagogisch beleidsplan versie 1.0 Hierin wordt onder 

andere beschreven: 

 

"Na een dag op school, waarop vooral de aandacht naar de cognitieve vaardigheden is uitgegaan, 

komen de kinderen op de BSO om hun vrije tijd door te brengen. Uitrusten en doen waar je zin in 

hebt is wat ze dan willen en dat is ook precies waar de BSO op in gaat. Kinderen die even wat tijd 

nodig hebben om op te laden na een dag school krijgen de ruimte om rustig te eten en drinken, 

even te praten met de pedagogisch medewerkers of andere kinderen of gewoon even lekker niets 

te doen. Andere kinderen hebben meteen behoefte aan activiteit en kunnen gaan spelen in de 

verschillende ruimtes. Ook al staat bij de BSO de vrije tijd centraal, toch wil dat niet zeggen dat er 

geen aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen." 

(citaat pedagogisch beleid BSO de Vlinderboom) 

 

De Wet kinderopvang stelt eisen aan het pedagogisch beleidsplan. De volgende onderwerpen 

moeten beschreven staan in concrete termen: 

 

Mentorschap:  

Onder het kopje mentor wordt voldoende benoemd hoe ouders weten wie de mentor van hun kind 

is en welke gespreksmomenten er zijn tussen de mentor en de ouders. 

 

Wenbeleid: 

Het wenbeleid wordt voldoende concreet beschreven, zowel wat betreft de wenmomenten als 

informatie over hoe de medewerkers op de groep handelen zodat het kind kan wennen. 

 

Afwijkingen b-k-r:  

Wanneer de BSO langer dan 10 uur geopend is mag er gedurende 3 uur worden afgeweken van de 

b-k-r. Dit zou van toepassing kunnen zijn op vakantie- en studiedagen. Het beleidsplan benoemt 

de afwijking niet, waardoor de toezichthouder concludeert dat de BSO hier geen gebruik van 

maakt.  De toezichthouder heeft dit onderdeel 'niet beoordeeld'. 

 

Verlaten basisgroep:  

Er worden verschillende activiteiten benoemd waarvoor kinderen de basisgroep kunnen verlaten, 

zoals o.a. spelactiviteiten, educatieve activiteiten, buitenactiviteiten. Dit is onvoldoende duidelijk, 

maar is het gevolg van een onvoldoende beschrijving van de werkwijze van de basisgroepen. De 

toezichthouder heeft dit onderdeel 'niet beoordeeld'. 
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Taken beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers:  

De taken van beroepskrachten in opleiding en de wijze van begeleiding worden voldoende 

beschreven.  

 

Extra dagdelen: 

Het beleid ten aanzien van het afnemen van extra dagdelen wordt kort benoemd: wanneer 

kinderen op een extra dagdeel niet in de eigen groep kunnen worden geplaatst, wordt het kind in 

overleg met de ouders in een andere basisgroep geplaatst. 

 

Activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen: 

De omgang met activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen wordt niet beschreven in het 

beleidsplan. Dit zou van toepassing zijn wanneer een uitstapje wordt gemaakt met de gehele BSO, 

bijvoorbeeld in een vakantie. Wanneer dit niet van toepassing is hoeft het ook niet beschreven te 

worden.  De toezichthouder heeft dit onderdeel 'niet beoordeeld'. 

 

Meertalige opvang: 

Niet van toepassing. De toezichthouder heeft dit onderdeel 'niet beoordeeld'. 

 

Handelen conform het pedagogisch beleidsplan: 

Bij het onderzoek voor registratie kan het handelen conform beleid nog niet beoordeeld worden. 

 

De toezichthouder beoordeelt als onvoldoende concreet beschreven: 

 

Verantwoorde buitenschoolse opvang:  

Het beleidsplan beschrijft aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang: 

 Het bieden van emotionele veiligheid 

 Het stimuleren van persoonlijke competenties 

 Het stimuleren van sociale competenties 

 De overdracht van normen en waarden 

De beschrijving is enkel gericht op het jonge BSO-kind. Het is onvoldoende duidelijk hoe de 

pedagogische basisdoelen worden gestimuleerd voor de kinderen ouder dan 4 jaar.  

Het beleidsplan bevat beschrijvingen die onvoldoende van toepassing zijn op de BSO, bijvoorbeeld: 

Wanneer een kind bijvoorbeeld buiten van de glijbaan wil, maar dit nog spannend vindt, wordt het 

begeleid door de pedagogisch medewerker. 

 

Daarnaast werken wij op het Kinderdagverblijf met ‘Djay & Djessy’. Djay en Djessy zijn de 

Vlinderpoppen van de Vlinderboom. Je kunt het vergelijken met de VVE methode, Uk & Puk maar 

dan met een eigen draai. 

 

Het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang wordt onvoldoende beschreven. 

 

Bijzonderheden in de ontwikkeling en doorverwijzen: 

Voor het volgen van de ontwikkeling wordt op de BSO op dezelfde manier gewerkt als op het KDV, 

namelijk met behulp van het kind-volg-systeem Kindin. Dit is een app waarin de ontwikkeling van 

het kind wordt vastgelegd en dit is direct inzichtelijk voor ouders. Eén keer per jaar worden ouders 

uitgenodigd voor een observatiegesprek. 

Bij bijzonderheden in de ontwikkeling kan samen met de ouders een plan van aanpak worden 

opgesteld voor eventuele extra ondersteuning of stimulans. 

Daarbij wordt onvoldoende benoemd op welk moment eventueel wordt doorverwezen naar externe 

instanties en welke instanties dit kunnen zijn. Deze informatie moet de houder nog aanvullen. 

 

Omvang, leeftijdsopbouw en werkwijze basisgroep: 
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Er zijn twee basisgroepen: 

 De Eik; 4-6 jarigen; maximaal 22 kinderen 

 De Beuk; 6-12 jarigen; maximaal 22 kinderen 

Aandachtspunt: Dit totale aantal komt niet overeen met de aangevraagde 42 kindplaatsen. De 

houder dient dit nog aan te passen. 

 

De werkwijze van de basisgroepen wordt onvoldoende beschreven. Er wordt beschreven hoe een 

(korte) middag op de BSO verloopt. Lange middagen (woensdag/vrijdag) en vrije dagen worden 

niet genoemd.  

Er wordt genoemd dat er activiteitenruimten zijn, zoals een atelier en game-room, maar hoe 

hiermee gewerkt wordt (kunnen de kinderen ten alle tijden gebruik maken van deze ruimten?) 

wordt niet benoemd.  

De werkwijze van de basisgroepen wordt onvoldoende beschreven. 

  

Conclusie: Het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang staat onvoldoende beschreven . 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de volgende voorwaarde(n):  

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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

Pedagogische praktijk 

Bij een onderzoek voor registratie kan de pedagogische praktijk nog niet beoordeeld worden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. T. Dijk, houder) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie d.d. 23-11-2020 9.15-11.00 uur) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.0 17-11-2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van KDV en BSO de Vlinderboom is een eenmanszaak: mw. T. van Dijk. 

Mw. T. van Dijk staat geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) maar de VOG 

wordt als "niet in orde" beoordeeld. Bij navraag blijkt de houder geregistreerd te staan als 

beroepskracht en niet als houder van een eenmanszaak. De houder heeft direct een nieuwe VOG 

aangevraagd. De toezichthouder vertrouwt er op dat dat de nieuwe VOG is geverifieerd voor de 

opening van de BSO. 

 

De medewerkers van deze BSO zullen geregistreerd en gekoppeld worden in het PRK aan de 

houder wanneer deze is geregistreerd in het LRK.  

 

Conclusie: De houder staat onvoldoende geregistreerd in het Personen Register Kinderopvang en 

heeft hier direct actie op ondernomen.  

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 

overeenstemming met de volgende voorwaarde(n):  

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

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 e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De houder heeft inmiddels 7 beroepskrachten aangenomen voor het KDV en de BSO. De houder 

geeft aan dat zij in het bezit zijn van diploma's die kwalificeren voor het werken in de dagopvang. 

Dit wordt beoordeeld bij het onderzoek na registratie. De houder bezit een diploma wat kwalificeert 

voor het werken in de dagopvang. De toezichthouder heeft dit diploma gezien. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) is een interne PBM aangesteld. 

Zij is in het bezit van een HBO-diploma wat kwalificeert voor de functie van PBM. 

Omdat de PBM ook als beroepskracht werkzaam is, zal zij ook gecoacht moeten worden. De houder 

gaat bedenken hoe zij dat gaat invullen. Mogelijk zal dit een collega zijn die ook voldoende 

gekwalificeerd is voor de functie of de houder zelf wanneer zij een coaching-opleiding heeft 

afgerond. 

 

Conclusie: De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn in het bezit van 

diploma's die kwalificeren voor hun functie in de kinderopvang. Er moet nog invulling gegeven 

worden aan het coachen van de PBM zelf. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kind-ratio kan niet beoordeeld worden bij een onderzoek voor registratie. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder is bekend met de rekenregels en de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is al bezig 

met het opstellen van een coachplan. Dit zal ingaan per 01-01-2021.  

Voor het coachen zal gebruik gemaakt gaan worden van video-interactie-begeleiding en voor het 

implementeren van het pedagogisch beleid zal (zeker in het begin) gebruik gemaakt worden van 

maandelijks werkoverleg, vertelt de houder. 

 

Op de website en in het pedagogisch beleidsplan wordt de functie van de PBM beschreven. Zo is de 

functie voor ouders inzichtelijk. 

 

Het concrete coachplan van de pedagogisch beleidsmedewerker zal beoordeeld worden bij het 

onderzoek na registratie. Dit coachplan dient ook voor de beroepskrachten inzichtelijk te zijn. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er zal op deze BSO gewerkt gaan worden met twee basisgroepen, ingedeeld naar leeftijd.  Bij de 

opening zal eerst nog gewerkt gaan worden met één basisgroep voor kinderen van 4 tot 13 jaar.  

 

Er zal gewerkt worden met twee vaste beroepskrachten per groep. Ieder kind zal een mentor 

toegewezen krijgen, staat in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voertaal is Nederlands. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. T. Dijk, houder) 

 Personenregister Kinderopvang 
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 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Website (https://www.kdvvlinderboom.nl/kopie-van-overige-informatie) 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.0 17-11-2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

BSO de Vlinderboom werkt volgens het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid versie.1.0 uit 

november 2020. Het beleid geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang. 

 

 

De Wet kinderopvang stelt eisen aan het veiligheid- en gezondheidsbeleid. De volgende 

onderwerpen moeten beschreven staan in concrete termen: 

 

Een continue proces van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren 

Het continue proces bestaat uit 4 vergaderingen per jaar, een actuele actielijst met taken en 

doelen die tijdens de vergaderingen worden besproken, een kwaliteitscoördinator die het beleid 

bewaakt en een beleidsmedewerker die wijzigingen doorvoert in het beleidsplan. 

 

Een beschrijving van risico's met grote gevolgen 

Het beleidsplan beschrijft risico's waarvan de kans groot is dat deze zich voordoen en risico's met 

grote gevolgen. De veiligheids risico's zijn beschreven per ruimte. Daarnaast wordt het risico op 

grensoverschrijdend gedrag benoemd en worden gezondheidsrisico's benoemd. 

 

 

Een plan van aanpak met maatregelen 

Preventieve maatregelen staan voldoende concreet beschreven. Daarnaast hanteert de houder 

diverse losse protocollen. Deze worden niet allemaal benoemd in het beleidsplan. Het komt de 

overzichtelijkheid ten goede wanneer in het beleidsplan bij het betreffende risico verwezen wordt 

naar het bestaande protocol. Zoals bijvoorbeeld het protocol vermissing. 

 

 

Kinderen leren omgaan met risico's waarvan de gevolgen beperkt zijn. 

Er worden regels benoemd die kinderen geleerd worden, zodat zij leren omgaan met deze risico's.  

 

Inzichtelijkheid 

Het beleidsplan is inzichtelijk op de groep en op de website, staat beschreven. 

Aandachtspunt: Bij het onderzoek voor registratie is het beleidsplan niet inzichtelijk op de 

website, wel in een map op het kantoor. 
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Achterwacht 

De achterwacht wordt concreet benoemd. 

 

EHBO 

Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een actueel EHBO-diploma van het Oranje- of Rode 

Kruis, staat beschreven. 

 

Conclusie: Het beleidsplan Veiligheid en gezondheid beschrijft vereiste onderwerpen voldoende 

concreet. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder gebruikt de Meldcode Kindermishandeling die in 2018 is opgesteld door de 

Brancheorganisaties in samenwerking met BOINK. Het document voldoet aan de geldende eisen en 

bestaat uit 3 delen: 

 

1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie  

2. Meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker 

3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 

 

De houder (tevens aandachtsfunctionaris) vertelt dat de Meldcode inzichtelijk is voor de 

beroepskrachten in een map op kantoor, De houder geeft aan  het belangrijk te vinden dat 

beroepskrachten signalen van mishandeling, verwaarlozing, misbruik herkennen, daar zal zij veel 

aandacht aan besteden, eventueel door een cursus. Op moment van onderzoek heeft de houder 

daar nog geen concrete plannen voor. 

 

Conclusie: De houder heeft een Meldcode kindermishandeling vastgesteld die aan de geldende 

eisen voldoet. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. T. Dijk, houder) 

 Observatie(s) (Opvanglocatie d.d. 23-11-2020 9.15-11.00 uur) 

 Website (https://www.kdvvlinderboom.nl/kopie-van-overige-informatie) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 1.0 19-11-2020) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

De BSO is gevestigd in een vrijstaand pand op een terrein met bedrijven en woningen. Op de 

eerste verdieping van het pand in de BSO gevestigd, het KDV is op de begane grond. 

 

Binnenruimte 

De BSO  heeft 2 groepsruimten aan een hal met open keuken. Twee aparte ruimten zijn/worden 

ingericht als game-room en atelier. 

De groepsruimten, game-room en atelier omvatten in totaal 167,7 m2, dit is voldoende voor de 

aangevraagde 42 kindplaatsen: 

 

 Groepsruimte BSO De Eik: 79,5 m2 = 22 kindplaatsen 

 Groepsruimte BSO De Beuk: 43,9 m2 = 12 kindplaatsen 

 Game-room: 21,8 m2 = 6 kindplaatsen 

 Atelier: 22,5 m2 = 6 kindplaatsen(het aantal kindplaatsen van de game-room en het atelier 

mag verdeeld worden over de twee basisgroepen) 

 

Eén van de twee groepsruimten is op moment van onderzoek al ingericht en klaar voor gebruik. Bij 

de opening gaat de houder starten met 1 basisgroep van 4 tot 13 jaar. 

De groepsruimte is voorzien van speelhoeken, afgestemd op verschillende activiteiten van rustig 

een boekje lezen op de bank tot fantasiespel in de huishoek. Toiletten voor de kinderen zijn buiten 

de groepsruimte in de hal. 

De game-room is op moment van onderzoek ook al ingericht, het atelier nog niet. 

In de hal is een open keuken waar voeding bewaard en bereid kan worden en waar ook activiteiten 

als bv. koekjes bakken kunnen plaats vinden.  

 

 

Buitenruimte 

De aangrenzende buitenruimte omvat 275,5 m2 volgens de berekening van de houder, dit is 

voldoende voor de aangevraagde 75 kindplaatsen (BSO en KDV).  

De omheinde buitenruimte loopt rond het pand en is links en rechts van het pand gesloten met een 

hek. De buitenruimte is betegeld en voorzien van een schuur voor spelmateriaal en aangrenzende 

veranda waar de houder een soort loungehoek van wil maken voor de BSO. In de strook aarde 

tussen speelplein en pand wil de houder een moestuin voor de BSO gaan aanleggen. De houder is 

van plan om een stukje van de buitenruimte af te zetten voor kippen en konijnen en een deel van 

de buitenruimte is ingericht voor het KDV met een speelhuis, een afgezet stuk voor de baby's met 

grasvloer en een stukje "blote voeten pad".  

 

Conclusie: Er wordt aan de getoetste eisen betreffende de accommodatie voldaan.  De BSO kan 

geregistreerd worden met 42 kindplaatsen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. T. Dijk, houder) 
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 Observatie(s) (Opvanglocatie d.d. 23-11-2020 9.15-11.00 uur) 

 Plattegrond (ontvangen op 06-11-2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.0 17-11-2020) 
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Ouderrecht 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Informatie 

Houders dienen de vraagouders te informeren over: 

1. pedagogisch beleid 

2. beroepskracht-kind-ratio (en de afwijking daarop) 

3. maximale groepsgrootte 

4. opleidingseisen beroepskrachten 

5. inzet van beroepskrachten in opleiding 

6. beleid m.b.t. veiligheid en gezondheid 

7. de uitgevoerde risico-inventarisaties 

8. inspectierapporten GGD 

9. klachtenregeling (en de aansluiting bij de Geschillencommissie) 

 

Iedere ouder ontvangt een informatiebrochure (en het protocol covid-19) waarin veel praktische 

informatie wordt gegeven over de opvang. Bovengenoemde onderwerpen staan beschreven in het 

pedagogisch beleidsplan en in het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Deze beleidsplannen zijn 

inzichtelijk in een map op locatie. Het pedagogisch beleidsplan is ook geplaatst op de website.  

In de brochure verwijst de houder naar de website voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

en de klachtenregeling. Maar deze informatie is (nog) niet op de website geplaatst. Dit is een 

aandachtspunt voor de houder. 

 

Conclusie: De houder informeert ouders voldoende middels een brochure, website en 

beleidsplannen die inzichtelijk zijn op locatie. 

Oudercommissie 

De houder gebruikt het voorbeeld reglement van BOINK wanneer de oudercommissie gaat starten. 

De houder vraagt ouders bij het intake-gesprek of ze willen deelnemen aan de ouderscommissie. 

Verschillende ouders hebben daar al positief op gereageerd. 

 

Het functioneren van de oudercommissie (of eventueel alternatief ouderadviesrecht) zal beoordeeld 

worden bij het eerste jaarlijks onderzoek na registratie. Een houder heeft 6 maanden de tijd om 

een oudercommissie vorm te geven. 

Klachten en geschillen 

Een houder dient een interne klachtenregeling te treffen en een externe klachtenregeling. Voor de 

externe klachtenregeling moet een houder aangesloten zijn bij de Geschillencommissie 

kinderopvang. De houder van de Vlinderboom kan aantonen dat ze aangesloten zijn bij de 

Geschillencommissie. 

 

Voor de interne klachtenregeling toont de houder een klachtenreglement. 
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Dit intern klachtenreglement voldoet aan de geldende eisen, namelijk: 

 de ouder dient de klacht schriftelijk in bij de houder; 

 de klacht wordt zorgvuldig onderzocht; 

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

 de klacht wordt (rekening houdende met de aard ervan) zo spoedig mogelijk afgehandeld; 

 de klacht wordt, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afgehandeld; 

 de ouder wordt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

 in het oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 

De klachtenregeling dient nadrukkelijk onder de aandacht gebracht te worden van ouders. De 

houder heeft aangegeven het klachtenreglement als download op de website te gaan zetten. 

 

Conclusie: De houder heeft een voldoende interne klachtenregeling getroffen. De houder is 

aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. T. Dijk, houder) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Informatiemateriaal voor ouders (Informatieboekje BSO de Vlinderboom) 

 Website (https://www.kdvvlinderboom.nl/kopie-van-overige-informatie) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.0 17-11-2020) 

 Klachtenregeling 

 Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

daarvoor gestelde regels. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

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, 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 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 wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

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

 

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) 

 

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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

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 e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 

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) 



 

20 van 26 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 23-11-2020 

Kinderdagverblijf De Vlinderboom Zeewolde te Zeewolde 

 
 

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 of 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 art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 

herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 

door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 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 en art 1.50 lid 1 en 2 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 en art 1.50 lid 1 en 2 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 
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risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en art 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 en art 1.50 lid 1 en 2 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 beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 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 aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 

Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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, die 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 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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; 
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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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

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

 

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

aanwezig kind. 

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

 

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

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

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

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

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

 

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 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) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 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 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) 
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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 : 23-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 27-11-2020 

Zienswijze houder : 30-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 30-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-11-2020 

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. 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ga akkoord met het geschreven rapport.  

Mvg 

Thessa van Dijk 
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