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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. 

 

Op 26 januari 2021 is er in opdracht van de gemeente Berkelland een nader onderzoek uitgevoerd 

bij BSO Het Vlinderhofje in Beltrum. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 17 november 2020 heeft de toezichthouder een overtreding 

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. 

 

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding 

van het Corona-virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen 

van het RIVM in acht genomen. Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. 

 

Beschouwing 

Algemene kenmerken kindercentrum: 

Kinderopvangorganisatie Het Vlinderhofje is vanaf juli 2017 van start gegaan met dagopvang voor 

maximaal 10 kinderen. Vanaf 1 februari 2019 is de BSO geopend. Op de BSO mogen maximaal 12 

kinderen worden opgevangen. 

In het pand dat gevestigd is op Landgoed Hulsevoort is tevens een zorgboerderij en een 

fysiotherapiepraktijk gevestigd. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

21-01-2019: Onderzoek voor registratie. Er is een advies tot registratie afgegeven. 

11-07-2019: Onderzoek na registratie. Er zijn de overtredingen geconstateerd op de domeinen: 

                    Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid, Meldcode huiselijk geweld en          

                    kindermishandeling. 

14-11-2019: Nader onderzoek. De houder voldoet aan de voorschriften. 

17-11-2020: Jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein Personeel 

en groepen. 

 

Bevindingen huidige onderzoek: 

Uit de beoordeling tijdens het nader onderzoek blijkt dat de organisatie inspanningen heeft verricht 

om aan wet- en regelgeving te voldoen. De tekortkoming die in november 2020 is geconstateerd is 

niet langer aanwezig. 

 

Een toelichting op 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 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bevindingen jaarlijks onderzoek november 2020 

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 januari 2021 

De toezichthouder heeft een overzicht gekregen van de beroepskrachten en medewerkers zorg, 

familieleden en vrijwilligers. Op basis van een controle in het PRK is gebleken dat alle personen in 

het overzicht in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn gekoppeld aan het PRK op 

basis van het Burgerservicenummer.  

  

Conclusie: 

Ten tijde van het nader onderzoek is de tekortkoming van november 2020 is niet langer aanwezig. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Het Vlinderhofje 

Website : http://www.hulsevoort.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000000699667 

Aantal kindplaatsen : 12 

 

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 
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Planning 

Datum inspectie : 26-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 29-01-2021 

 

 

 

 

 

 


