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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 14 maart 2016 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

Daarnaast zijn een aantal onderdelen meegenomen in verband met het recentelijk starten van een
nieuwe stamgroep:



Binnenruimte
Eis m.b.t. pedagogisch beleid

Beschouwing
Kinderdagverblijf De Vlinderhoeve maakt onderdeel uit van Fris! Kinderdagverblijven. Fris!
Kinderdagverblijven heeft meerdere locaties in Apeldoorn.
De Vlinderhoeve bestaat sinds kort uit 3 stamgroepen. Er is een aparte babygroep bijgekomen op
de eerste verdieping.
Inspectiegeschiedenis:
2014: reguliere inspectie op alle kwaliteitseisen. Er wordt voldaan aan alle onderzochte
kwaliteitseisen.
2015: jaarlijkse inspectie: aan alle onderzochte eisen wordt voldaan
Voortgang:
Aan de kwaliteitseisen die zijn onderzocht tijdens de huidige inspectie wordt wederom 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 emotionele veiligheid
ontwikkeling van persoonlijke competentie
ontwikkeling van sociale competentie
overdracht van normen en waarden

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar
Pedagogisch beleid
Voor locatie KDV De Vlinderhoeve is een pedagogisch werkplan geschreven. De versie die is
beoordeeld is van maart 2016.
In dit plan is opgenomen in duidelijke en observeerbare termen:

de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Dit is onder andere weergegeven in het plan:
"Groepen
De Vlinderhoeve bestaat uit de volgende groepen en aantallen pedagogisch medewerkers, bij een
volledige bezetting:
Groep 1-Blauw
1 verticale groep van max. 15 kinderen: leeftijd 0 -4 jaar
Bezetting: 3 pedagogisch medewerkers
Groep 2-Groen
1 verticale groep van max. 16 kinderen: leeftijd 0-4 jaar
Bezetting: 3 pedagogisch medewerkers
Groep 3-Geel
1 baby groep van max 9 kinderen: leeftijd 0-1,5jaar
Bezetting: 2 pedagogisch medewerkers"
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op 14 maart 2016 in de ochtend. Kinderen van de blauwe en de
groene groep spelen buiten. Na het buiten spelen, wordt de tafel gedekt en is het tijd voor de
lunch.
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):
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Zorg dragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
Er is informatieoverdracht en -uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten: Fris! heeft eigen
schriftjes voor de kinderen. Hierin worden zowel door de ouders als door de beroepskrachten
ingeschreven hoe het met de kinderen gaat. Dit gebeurt voor alle kinderen die worden
opgevangen. Daarnaast is op de daglijsten aangegeven welke bijzonderheden er zijn. Dit zijn zaken
die bijvoorbeeld 's ochtends bij het brengen door de ouders zijn benoemd.
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te
komen
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen:

Tijdens het brood eten smeren kinderen zelf hun brood. Als het niet lukt, helpt de
beroepskracht en smeren ze samen.

Tijdens het buitenspelen zit een kind verkeerd om op een fietsje. De beroepskracht ziet dit en
zegt: "Je zit verkeerd, dat is niet zo handig" Kind reageert: "Nee". Het kind klimt van de fiets
af en klautert langzaam op de juiste manier weer op het fietsje. De beroepskracht observeert
en blijft geduldig wachten tot het kindje weer op de fiets zit. Als het is gelukt zegt ze: "Goed
zo!".
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te
komen.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie:

Een baby zit er bij aan tafel en trekt de aandacht van een ander kind. De baby steekt haar
handje op en brabbelt gericht tegen het kind. De beroepskracht zegt tegen het andere kind:
"Zij vindt jou lief X, ze zegt 'Hoi X!".

Tijdens het jassen uit doen bij het naar binnengaan, stimuleert de beroepskracht de kinderen
om elkaar te helpen. "X, wil jij Y even helpen met z'n jas?" en "Z, misschien kan jij A even
helpen?" De kinderen doen dit. Zo helpen de oudere kinderen de jongere kinderen. Dit is een
concreet voorbeeld van de uitvoering van het pedagogisch werkplan.
Zorg voor de overdracht van normen en waarden
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samen zijn: De beroepskrachten bouwen
het programma op met vaste rituelen en bekende afspraken. Kinderen weten wat er gaat gebeuren
en wat er van hen verwacht wordt. Zo is duidelijk in welke volgorde de dag verloopt. Hiervan zijn
ook dagritmekaarten opgehangen op de groep (Puk). Aan de kinderen is te merken dat ze de
volgorde kennen. Ze wachten op elkaar bij het naar binnen gaan, trekken zo mogelijk zelf hun jas
en schoenen uit en gaan aan tafel zitten. Beroepskrachten ondersteunen dit door de volgorde te
benoemen of kinderen er op aan te spreken dat ze op elkaar moeten wachten. Zo ook bijvoorbeeld
bij het brood eten.
Conclusie: Op kinderdagverblijf De Vlinderhoeve wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met
betrekking tot de pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Alle aanwezige beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
Van de beroepskrachten die werkzaam zijn op de locatie, is vastgesteld dat zij in het bezit zijn van
een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Op de locatie zijn drie stamgroepen:




groep blauw voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (verticale groep)
groep groen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (verticale groep)
groep geel voor kinderen in de leeftijd van 0-15 maanden (babygroep)

Beroepskracht-kindratio
Tijdens de observatie is beoordeeld of aan de juiste verhouding is voldaan ten aanzien van de inzet
van medewerkers op het aantal aanwezige kinderen (b-kr). In onderstaande tabel is de
aangetroffen situatie weergegeven:
groep
Blauw (0-4 jaar)
Groen (0-4 jaar)
Geel (0-2 jaar)

aantal aanwezige kinderen
9 (waarvan 1 0-jarige)
10 (waarvan 2 0-jarigen)
8, (waarvan 8 0-jarigen)

aantal beroepskrachten
2
2
2

b-kr
voldoet
voldoet
voldoet

De locatiemanager heeft de daglijsten nagezonden van week 11. Uit de kindlijsten en de roosters
komt naar voren dat ook op de andere dagen wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de
beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Op kinderdagverblijf De Vlinderhoeve, worden inmiddels 3 stamgroepen opgevangen.
Boven is recentelijk een babygroep (groep Geel) geopend voor kinderen in de leeftijd van 0-1,5
jaar.
stamgroep
Blauw
Groen
Geel

oppervlakte
69,2 m2
59,8
44,4 m2

aantal kinderen
15
16
9

oppervlakte per kind
4,6
3,7
4,9

De binnenspeelruimtes voldoen aan de eis dat er minimaal 3,5 m2 beschikbaar moet zijn per
aanwezig kind.
De ruimtes zijn verder ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen. Voor de kinderen zijn voldoende slaapplekken beschikbaar in de slaapruimtes.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

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

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 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
Mevr. A de Vries

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

:
:
:
:
:
:

14-03-2016
08-04-2016
18-04-2016
18-04-2016
20-04-2016
20-04-2016

: 25-04-2016
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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 maandag 14 maart bij de Fris!
Kinderdagverblijven Locatie De Vlinderhoeve aan de Bouwmeesterhoeve 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! De Vlinderhoeve
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