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Het onderzoek 
 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
 
Op verzoek van de gemeente Berkelland is er een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV Vlinderhofje 
in Beltrum. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van juni 2019 heeft de toezichthouder overtredingen geconstateerd, 

waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Dit nader onderzoek doet 

uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde overtredingen. In dit 
nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere wettelijke 
voorschriften. 
 
Het betreft de volgende overtredingen op de domeinen: 
•  Personeel en groepen 
•  Veiligheid en gezondheid 

   
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan de voorschriften. 
  
Een toelichting op deze bevindingen is te lezen in dit rapport. 
 

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

Personeel en groepen 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". Er worden 
eisen gesteld aan het personeel en of deze in het bezit zijn van een VOG en of deze gekoppeld is 
aan de houder. De bevindingen over deze voorwaarde worden beschreven en beoordeeld. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 

basis van een inventarisatie onderzocht. De houder heeft samen met de toezichthouder 
inventarisatie gemaakt van de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder 
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie. 

 
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2019 
 
De beroepskrachten en medewerkers zorg, familieleden en vrijwilligers zijn bijna allemaal in het 

bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn gekoppeld aan het PRK op basis van het 
burgerservicenummer. Voor één aanwezige structureel aanwezige persoon is dit niet gebeurd. Zij is 
niet gekoppeld aan het PRK. 
 
Bevindingen nader onderzoek 2019 
Uit het nader onderzoek blijkt dat de eerder aanwezige structureel aanwezige persoon die geen 
VOG had en niet gekoppeld was aan de houder nu een VOG heeft en gekoppeld is aan de houder. 

 
Conclusie: 
Het voorschrift met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag en de opname in het 
personenregister wordt tijdens de inspectie nageleefd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Personen Register Kinderopvang 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleids- 
en gezondheidsbeleid voeren. 
 
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 2019 
 

De toezichthouder heeft het volgende geconstateerd: 
• Een verwijzing naar protocollen in het beleidsplan zijn niet gemaakt. 
• Tijdens het onderzoek bleek dat de deuren naar andere ruimtes open zijn. Een actie om de 

deuren niet door kinderen te laten openen moet worden genomen. Dit is niet opgenomen in 
het veiligheidsbeleid als voornaamste risico, terwijl dit wel een risico is met grote gevolgen. 
Kinderen kunnen door de deuren ofwel buiten terecht komen, ofwel in een fitnessruimte met 
fitnesstoestellen.  Gezien het groeiend aantal kinderen i.c.m. de incidentele opvang van bso-

kinderen is het toezicht op de handelen van de kinderen onvoldoende gewaarborgd. 
• Verder blijkt uit de observatie in de praktijk dat de beroepskrachten niet handelen conform het 

vastgestelde beleid. Tijdens het bezoek van de toezichthouder heeft deze geconstateerd dat 
het hek naar de ingang van het KDV geopend is. Volgens het Beleid veiligheid en gezondheid 
dient dit hek ten alle tijden gesloten te zijn. Hieruit blijkt dat de houder de risico's verkeerd 

inschat, omdat zij ervan uit gaat dat deze worden gereduceerd doordat wordt gedaan wat is 

vastgesteld. 
 
Tijdens het onderzoek is er geen beroepskracht aanwezig die in het bezit is van een certificaat 
Eerste hulp aan kinderen conform wet- en regelgeving. 
 
Bevindingen nader onderzoek 2019 
• Uit het huidig blijkt dat in het beleid Veiligheid en gezondheid 2019 versie 2 verwijzingen naar 

bestaande protocollen zijn toegevoegd. 
• De houder heeft op de deuren van het KDV informatie geplaatst met de mededeling dat de 

deur altijd gesloten moet worden. Daarnaast is er een afspraak gemaakt dat een aantal deuren 
op slot worden gedaan. De houder is zich er van bewust dat op de deur alleen klinken omhoog 
zetten niet voldoende is. 

• Volgens de beroepskracht is de afspraak m.b.t. het sluiten van het hek is met alle 
beroepskrachten en betrokken/gebruikers opnieuw onder de aandacht gebracht. 

• Volgens de beroepskracht is de planning aangepast zodat altijd iemand aanwezig is met een 
certificaat Eerste hulp aan kinderen. Het beleid van de houder is er tevens opgericht dat alle 

beroepskrachten het certificaat Eerste hulp van kinderen gaan behalen. Daarnaast heeft de 
houder ook een aantal medewerkers van de zorgboerderij het certificaat Eerste hulp van 
kinderen laten behalen. 

 

Conclusie: 
De overtreding m.b.t. het veiligheids- en gezondheidsbeleid is hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 

vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
 

(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Vlinderhofje 
Website : http://hetvlinderhofje.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. M.M.E.J. Klein Gebbinck 
KvK nummer : 09179425 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Berkelland 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 

 

Planning 
Datum inspectie : 08-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 19-08-2019 
 
 

 
 
 
 


