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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. 
 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 

een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 
waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf de Vlinderakker is samen met de buitenschoolse opvang de Vlinderakker 
gevestigd in basisschool De Vlinderakker in Biest Houtakker. 
Het kinderdagverblijf is onderdeel van kinderopvang organisatie Samenwijs opvang. 
 

Het kinderdagverblijf is geregistreerd voor maximaal 28 kinderen, maar beschikt momenteel over 

één stamgroep van maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Op de locatie wordt Voorschoolse Educatie aangeboden, waarbij gekozen is voor het programma 
Peuterplein.  Het kinderdagverblijf heeft een nauwe samenwerking met de basisschool. 
Thema's worden op elkaar afgestemd en voor de peuters en kleuters worden gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd waardoor een doorgaande lijn zichtbaar is bij de overgang naar de 

basisschool.     
 
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 en 2018 blijkt dat aan alle getoetste 
voorwaarden is voldaan volgens de Wet kinderopvang. 
 

Huidige inspectie 
Op 28 februari 2019 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf de Vlinderakker. 
 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op 

het gebied van de beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker 
en de meldcode kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe 

kwaliteitseisen meegenomen en beoordeeld. 
 
 
Conclusie 
Kinderdagverblijf Kindcentrum de Vlinderakker voldoet aan alle, tijdens dit risicogestuurde 
onderzoek, getoetste voorwaarden zoals genoemd in de Wet Kinderopvang.   

 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld. 
 
 
 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf de Vlinderakker heeft een pedagogisch werkplan opgesteld waarin 
de kenmerkende pedagogische visie is beschreven, specifiek voor deze kinderopvanglocatie. 
Tijdens de GGD inspectie van 2018 is de inhoud van het pedagogisch beleidsplan beoordeeld en 
voldoende bevonden. 

 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Op regelmatige basis vindt een overleg plaats. 
waarbij onder meer het pedagogisch beleid wordt besproken. De beroepskrachten delen de 
informatie met de collega's uit het team. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 28 februari op de 
ochtend tijdens de volgende momenten: 

 

• Vrij spel 
• Verven met de stagiaire 
• Verschonen 
• Eetmoment 
• Kleine kring 
• Actief spelmoment binnen 
• Voorlezen 

 
Emotionele veiligheid 
Sensitieve responsiviteit 
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen.  
De beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien en wat 
ze gaan doen. De kinderen zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Het is 
zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. 

 
De beroepskrachten merken signalen op waarmee een kind aangeeft dat het zich niet goed voelt of 

behoefte heeft aan ondersteuning en hierop wordt passend gereageerd. Het kind mag op schoot 
zitten bij de beroepskracht en krijgt individuele aandacht. 
De beroepskrachten zijn betrokken en weten wat de kinderen nodig hebben. Door de inzet van 
vaste beroepskrachten ontstaat het gevoel van veiligheid bij kinderen. 

 
Respect voor autonomie 
De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de 
ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. 
Goed te zien in de kleine kring met kralen tellen en kleuren benoemen. 
Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. 
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Structureren en grenzen stellen 

De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, 
consequente en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht 
en waar zij zich aan moeten houden. 

Er wordt een vaste dagritme gehanteerd met vaste, voorspelbare onderdelen zoals de kring, fruit 
moment etc. De beroepskrachten vertellen wat ze zien en wat ze gaan doen. 
 
Persoonlijke competentie  
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische -, cognitieve -, taal- en creatieve 
vaardigheden te ontwikkelen. 
Voorbeeld: kinderen wordt aangeboden om te verven. Er wordt voorgelezen. Daarnaast worden er 

liedjes gezongen in spel vorm "schipper mag ik overvaren', de kinderen kennen de liedjes en doen  
enthousiast mee. 
 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de 
interesses van de kinderen. 

De inrichting van de ruimte is passend bij het thema. Er liggen veel verkleedkleren, hoeden tassen, 

schoenen etc. 
Het fantasie spel is hierdoor erg geprikkeld en er wordt veel met deze materialen gespeeld. 
 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen bij hun spel. Er is ruimte voor vrij spel of kinderen 
mogen (op bepaalde momenten) kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 

kunnen plaatsvinden, zoals spelen in de zandbak, fietsen, spelen met een bal. 
 
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 

kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 

normen in de samenleving. Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die 
herkenbaar aanwezig zijn en worden toegepast. Voorbeeld: rekening houden met elkaar en samen 

delen, niet rennen binnen, als je iets niet wilt zeg je: ‘Stop houdt op’. 
 
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven inzicht, richting en 
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet 
mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en 
waarden. 
 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 
 

Voorschoolse educatie 
 

Methode 
Kindcentrum De Vlinderakker biedt minimaal 10 uur per week Voorschoolse Educatie (VE) aan, zij 
zijn 5 dagen per week geopend. De locatie maakt gebruik van het VE programma 'Peuterplein'. Het 
VE programma is geïntegreerd in het gehele dagprogramma in de verticale groep van maximaal 16 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
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In het pedagogisch beleidsplan zijn de onderstaande onderdelen concreet en toetsbaar beschreven. 
•             Kenmerkende visie en aansluiting op het aanbod van activiteiten 

•             Stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel) 
•             Volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod 
•             Betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind 

•             Inrichting ruimte en passend materiaal 
•             Doorgaande lijn 
 
 
Certificaten voorschoolse educatie 
In totaal zijn 5 beroepskrachten werkzaam die tevens beschikken over een getuigschrift over het 
verzorgen van voorschoolse educatie. 

 
• De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
Opleidingsplan 
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met 
e, van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete 
en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan 
aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of de houder, beroepskrachten, invalkrachten en stagiaires in 
het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. 
 
Daarbij is gecontroleerd of de beroepskrachten in het bezit zijn van een passende 
beroepskwalificatie.   

 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van 
personeelsroosters en presentielijsten.   
 
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
groepen. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De houder, beroepskrachten en stagiaire beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het 
Gedrag en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
 

Aangezien binnen het kindercentrum geen vrijwilligers worden ingezet, is deze voorwaarde niet 
beoordeeld. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie overeenkomstig de cao 

kinderopvang. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters van de dag van inspectie 

blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 

(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.   
 
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik 
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten.   
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op het kinderdagverblijf wordt momenteel opvang geboden aan maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar in een verticale groep.   
Het kinderdagverblijf is geregistreerd in het LRK voor maximaal 28 kinderen. 
 
De houder deelt mede dat in het verleden is gewerkt in twee stamgroepen en hopen in de 

toekomst een tweede groep te kunnen heropenen.   
 
Als activiteit buiten de stamgroep wordt het bezoek aan de kleuters beschreven in het pedagogisch 
beleid.  Op verschillende momenten op de dag gaan de peuters op bezoek bij de kleuters of 

kleuters bij de peuters en sluiten zij aan bij een activiteit, zoals het fruitmoment, de gymles of een 
werkles. 

De peuters maken op deze manier al kennis met de omgeving, de mogelijk nieuwe klasgenootjes, 
de leerkrachten en met verschillende materialen en werkjes. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview 
• Observatie(s) 
• Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
Het beleid bestaat uit:  
• Beleid Veiligheid en Gezondheid De Vlinderakker.  
• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met bijbehorend actieplan.  
• Handboek Kwaliteit: protocollen binnen Stichting Samenwijs 
 

Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en in de praktijk 
hiernaar te worden gehandeld. 
In de 6 wekelijkse team overleggen worden casussen met bijbehorende protocollen besproken.   
 

Alle vaste beroepskrachten die worden ingezet op het kindercentrum gekwalificeerd door het 
Oranje Kruis voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Geldig tot 2020 en jaarlijks een 
herhaling les. 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Huisregels/groepsregels 
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening 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 staat 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 omgang 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 2 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 een kindercentrum 
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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een 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 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum de Vlinderakker 

Website : http://www.klik-kinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000030171334 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Samenwijs opvang 
Adres houder : Schoolstraat 38 

Postcode en plaats : 5081VH Hilvarenbeek 
KvK nummer : 41097499 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  S van der Velden 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilvarenbeek 

Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 5080AA HILVARENBEEK 
 

Planning 
Datum inspectie : 28-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 26-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-04-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-04-2019 
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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. 
De houder stemt in met het conceptrapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


