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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op 28 februari 2017 is kinderdagverblijf de Vlinderhoeve van Fris! Kinderdagverblijven in opdracht
van de gemeente Apeldoorn bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd
toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De





volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma's
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio

Beschouwing
Kinderdagverblijf De Vlinderhoeve maakt onderdeel uit van Fris! Kinderdagverblijven. Fris!
Kinderdagverblijven heeft meerdere locaties in Apeldoorn.
De Vlinderhoeve bestaat uit 3 stamgroepen waaronder twee verticale groepen en een babygroep.
Zowel de locatie-verantwoordelijke als de aanwezige beroepskrachten hebben zich coöperatief
opgesteld tijdens het inspectiebezoek.
De inspectie is op een prettige manier verlopen.
Inspectiegeschiedenis:
Jaarlijkse inspectie 2014: Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Jaarlijkse inspectie 2015: Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Jaarlijkse inspectie 2016: Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Op geen van de geïnspecteerde voorwaarden zijn overtredingen geconstateerd.
Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

waarborging van de emotionele veiligheid

ontwikkeling van de persoonlijke competentie

ontwikkeling van de sociale competentie

overdracht van normen en waarden.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
Pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op 28 februari 2017. Het betreft een dinsdagochtend in de
voorjaarsvakantie.
Namen van kinderen worden in deze rapportage vervangen door "X".
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorgdragen voor waarborging van de emotionele veiligheid
“De beroepskrachten communiceren met de kinderen’’:
De beroepskrachten in de samengevoegde groep (gele en blauwe groep) laten een warme en
ondersteunende houding zien ten aanzien van de kinderen. De beroepskrachten gedragen zich
sensitief en responsief naar de kinderen. De beroepskracht zegt: "Wou je wat vertellen, X? Wat zeg
je, lieverd?" De beroepskrachten onderhouden zowel in de groep als individueel positief contact
met de kinderen. De beroepskrachten gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
“De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen’’:
Zowel op de groene groep als in de samengevoegde groep (gele en blauwe groep) wordt een
dagschema gehanteerd met daarin dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en
vertrouwde volgorde. Het biedt houvast voor de kinderen.
Op beide groepen verwijzen de beroepskrachten bij een overgang naar een volgende activiteit naar
het dagschema (dagritmekaarten).
“Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting”:
De dagschema's voor beide groepen bestaan uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. In de
samengevoegde groep (gele en blauwe groep) wordt het tafelmoment gebruikt om te leren over
het thema 'carnaval'. De beroepskrachten laten de kinderen kennismaken met dit thema door
gebruik te maken van schmink, muziek en het verkleden van een pop. De beroepskrachten tonen
zich enthousiast.
Tijdens de praktijkobservatie in de groene groep worden er verschillende liedjes gezongen. De
kinderen kiezen allemaal een eigen liedje uit. De groep zingt dit en ondersteunt het lied met
gebaren/dans. De kinderen hebben er plezier en zin in.
In beide dagprogramma's zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op taalverrijking.
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van de sociale competentie
''De kinderen zijn een deel van de groep'':
In de samengevoegde groep (gele en blauwe groep) wordt tijdens het lezen van een boekje in de
kring aandacht geschonken aan inbreng van de kinderen omtrent thema's.
De beroepskrachten sluiten aan bij de persoonlijke ervaringen van kinderen. De beroepskrachten
dragen uit dat de inbreng van alle kinderen ertoe doet in de groep. Ze stimuleren de kinderen om
te vertellen en naar elkaar te luisteren. De beroepskrachten vragen bijvoorbeeld: "Eens kijken of ik
het boekje kan vinden over de boodschappen. Gaan jullie ook weleens boodschappen doen met
papa en mama? Wat kun je dan allemaal kopen?" Er volgt een gesprekje waarbij zowel de kinderen
als de beroepskrachten bijdragen aan de inhoud van het gesprek.
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
'' Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast”:
In de groene groep begeleidt de beroepskracht (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en
omgaan met de afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. De
beroepskracht zegt bijvoorbeeld: "We gaan eerst even plassen en handen wassen." De
beroepskracht begint een lied te zingen waarmee de overgang naar dit ritueel wordt aangeduid.
De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer. De beroepskracht spreekt kinderen aan op
ongewenst gedrag. De beroepskracht zegt: "Meneer X, mag dat hier? Schreeuwen?" Het kind past
zijn stemvolume aan.
De beroepskracht betrekt de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken, zoals het
uitdelen van boekjes. Zij zegt: "X, jij mag de boekjes uitdelen. Geef je er iedereen een? Goedzo!"
De beroepskracht geeft de kinderen positieve feedback en waardering om hun inzet.
Conclusie
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de houder voldoende zorgdraagt voor:

Het waarborgen van de emotionele veiligheid;

dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te
komen;

dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te
komen;

de overdracht van normen en waarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (28-02-2017)

Observaties (28-02-2017)

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein personeel en groepen.
Er worden eisen gesteld aan het personeel. In dit domein wordt toegelicht of aan de eisen
hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in
groepen dient om te gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en
beoordeeld.

Verklaring omtrent het gedrag
Er is onderzoek gedaan naar de Verklaringen Omtrent het Gedrag van de personen die aanwezig
zijn op dinsdagochtend 28 februari 2017. Het betreft drie beroepskrachten.
De verklaringen zijn ingezien op locatie.
Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent het Gedrag op locatie blijkt dat de aanwezige
beroepskrachten in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Uit een beoordeling van de diploma's en getuigschriften op locatie blijkt dat de op 28 februari 2017
aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in drie stamgroepen namelijk;

gele groep, maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0- 1 jaar en 3 maanden;

blauwe groep, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar

groene groep, maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar.
Tijdens het inspectiebezoek ziet de stamgroepindeling er als volgt uit;
Groep
Geel
Blauw

Aanwezige kinderen
2
7

Groen

7

Aantal aanwezige kinderen per leeftijdscategorie
0- 2 jaar: 2 kinderen
1-2 jaar: 3 kinderen
2-3 jaar 1 kind
3-4 jaar: 3 kinderen
1-2 jaar: 3 kinderen
2-3 jaar: 2 kinderen
3-4 jaar 2 kinderen

Tijdens het inspectiebezoek worden de 'gele' en de 'blauwe groep' samengevoegd.
De stamgroepen worden in zijn geheel samengevoegd alsmede de inzet van de vaste
beroepskrachten. Ieder kind wordt begeleid door zijn vaste beroepskracht.
De opvang in groepen voldoet aan de gestelde voorwaarden.
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Beroepskracht-kindratio
Tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek wordt de volgende verhouding geconstateerd tussen
het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep;
Groep

Aanwezige
kinderen

Geel en Blauw
(samengevoegd)

9

Groen

7

Aantal aanwezige
kinderen per
leeftijdscategorie

Aantal ingezette
beroepskrachten

0-1
1-2
2-3
3-4
1-2
2-3
3-4

2

In te zetten
beroepskrachten
volgens rekentool
www.rijksoverheid.nl
2

1

1

jaar: 2 kinderen
jaar: 3 kinderen
jaar 1 kind
jaar: 3 kinderen
jaar: 3 kinderen
jaar: 2 kinderen
jaar 2 kinderen

Tevens is het personeelsrooster ingezien. Uit een steekproef hiervan en uit bovenstaande blijkt de
beroepskracht-kindratio te voldoen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (28-02-2017)

Observaties (28-02-2017)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

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

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

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

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Vlinderhoeve
http://www.friskinderdagverblijven.nl
40
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

De Vlinderhoeve B.V.
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
58365508
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Lenselink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

28-02-2017
01-03-2017
02-03-2017
02-03-2017
08-03-2017
08-03-2017

: 13-03-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
Naar aanleiding van de inspectie die heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 februari 2017 bij Fris!
Kinderdagverblijven Locatie De Vlinderhoeve aan de Bouwmeestershoeve 100/101 in Apeldoorn,
geven wij in deze zienswijze graag onze reactie op het rapport.
Bedankt voor de prettig verlopen inspectie op onze locatie De Vlinderhoeve. Ik kan me prima
vinden in het inspectierapport.
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Datema
Manager Locatie Fris! Kinderdagverblijven De Vlinderhoeve

11 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-02-2017
De Vlinderhoeve te Apeldoorn

