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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 17 maart 2022 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van het
verzoek van de houder om in het Landelijk Register Kinderopvang het aantal kindplaatsen te wijzigen, een
aangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek,
aangevuld met de bevindingen uit het onderzoek na aanvraag d.d. 8 juli 2021 en uit het bezoek aan de
locatie voor het jaarlijks onderzoek d.d. 8 februari 2022.

Beschouwing
Organisatie
BSO De Vlinderboom Amsterdam West behoort tot de Vlinderboom op school B.V. Deze organisatie
verzorgt buitenschoolse opvang en peuteropvang op basis van de antroposofische pedagogiek op de Vrije
scholen van Haarlem-Zuid, Alkmaar, Oudorp, Zaandam, Hillegom en Amsterdam. 

Locatie
De Vlinderboom Amsterdam West is gevestigd in de Vrijeschool Amsterdam West aan de Eerste
Nassaustraat 7. Er worden alleen kinderen van deze school opgevangen. De buitenschoolse opvang sluit met
de pedagogische visie en werkwijze aan bij de school. In de antroposofische pedagogiek van de bso staat een
huiselijke sfeer, rust, ritme en regelmaat, zintuigontwikkeling, nabootsing, eerbied en respect voor mens en
omgeving en het ritme van de seizoenen (de jaarfeesten) centraal. De voeding is zoveel mogelijk
biodynamisch.

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er 2 basisgroepen: 1 groep met maximaal 20 kinderen tussen de 4
en 12 jaar en 1 groep van maximaal 12 kinderen tussen 4 en 12 jaar. Op woensdag en vrijdag worden alle
kinderen in 1 basisgroep opgevangen. De locatie is tijdens schooldagen dagelijks van 14.00 tot 18.30 uur
geopend en tijdens vakantie- en studiedagen van 8.00 tot 18.30 uur.

De houder heeft een verzoek tot uitbreiding van 32 naar 61 kindplaatsen gedaan. De buitenschoolse
opvang wil vanaf 9 mei 2022 in 3 basisgroepen maximaal 61 kinderen opvangen: beneden in totaal 32
kinderen in 2 basisgroepen en boven 29 kinderen in 1 basisgroep. In 1e instantie wordt beneden gestart met
1 basisgroep van maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar en 1 basisgroep van maximaal 12 kinderen tussen
4 en 12 jaar en 1 basisgroep boven van maximaal 10 kinderen tussen 7 en 12 jaar.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 32 naar 61 beoordeeld. 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met
de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek en dit vanaf 9 mei 2022 op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
covid-19 en ouderparticipatieopvang

Wijzigingen
De houder heeft op 22 februari 2022 aan de gemeente gevraagd om in het Landelijk Register Kinderopvang
het aantal kindplaatsen van 32 naar 61 te wijzigen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Wijzigingsformulier (ontvangen door gemeente Amsterdam op 22 februari 2022)

de Vlinderboom Amsterdam West - Incidenteel onderzoek - 17-03-2022 4/15



Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang geschreven.
Speciaal voor deze locatie is ook nog een werkplan gemaakt.

De directie heeft het meest recente pedagogisch werkplan aan de toezichthouder gestuurd. De maximale
omvang, de leeftijdsopbouw en de werkwijze van de basisgroepen na uitbreiding is toegevoegd aan het
beleid. 

Ook is beschreven welke activiteiten de kinderen buiten de eigen basisgroep kunnen doen en hoe dit
gebeurt.

In het beleidsplan staat dat het aantal beroepskrachten per groep wordt bepaald op basis van het aantal en
de leeftijd van de kinderen. Ook is beschreven op welke tijden minder beroepskrachten dan nodig is
werken. Deze tijden zijn aangepast naar aanleiding van de uitbreiding.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch werkplan BSO Amsterdam-West De Vlinderboom, versie 23 maart 2022 (ontvangen op 23
maart 2022)
- E-mailbericht van de directeur d.d. 23 maart 2022
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Personeel en groepen
Indien een positief besluit op het verzoek tot uitbreiding wordt afgegeven, zal de buitenschoolse opvang uit
de volgende groepen bestaan:

- een basisgroep beneden maximaal 12 kinderen tussen 4 en 12 jaar (maandag, dinsdag en donderdag) 
- een basisgroep beneden maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar (maandag tot en met vrijdag) 
- een basisgroep boven maximaal 29 kinderen tussen 7 en 12 jaar (maandag, dinsdag en donderdag)

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De directie verklaart dat voor de uitbreiding 1 nieuwe beroepskracht is aangenomen. Zij staat met haar
verklaring omtrent het gedrag ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en is gekoppeld aan
de houder. 

In het jaarlijks onderzoek dat gelijktijdig met het incidentele onderzoek heeft plaatsgevonden, is beoordeeld
dat de personen die bij het kindercentrum werken met hun verklaring omtrent het gedrag zijn ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Zij zijn gekoppeld aan de houder in het PRK voordat zij zijn
gestart met werken.

Opleidingseisen
De nieuwe beroepskracht heeft een passend diploma zoals in de cao Kinderopvang staat.

In het jaarlijks onderzoek dat gelijktijdig met het incidentele onderzoek is uitgevoerd, is beoordeeld dat de
personen die bij het kindercentrum werken ook een passend diploma hebben.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
De nieuwe groep BSO-Atelier start na de meivakantie op 9 mei 2022 in 1e instantie alleen op maandag,
dinsdag en donderdag. In deze groep zullen maximaal 29 kinderen tussen 7 en 12 jaar worden opgevangen,
waarbij gestart wordt met een groep van 10 kinderen. Daarnaast worden de kinderen van maandag tot en
met vrijdag opgevangen in de groep Citroenvlinder. In de groep Vuurvlinder worden maximaal 12 kinderen
tussen 4 en 12 jaar opgevangen.

Volgens de toegestuurde kindplanning van week 19 2022, het document 'Prognose vanaf mei 2022' en het
werkrooster voor week 19 2022 worden voldoende beroepskrachten ingezet. Er zijn in totaal 6
beroepskrachten beschikbaar. Wanneer een beroepskracht alleen op een groep werkt (wanneer 10 kinderen
of minder aanwezig zijn) dan zijn de werktijden van 13.45 tot 18.30 uur. Wanneer 2 beroepskrachten op 1
groep werken dan werkt 1 van 13.45 tot 17.30 uur en de andere van 13.45 tot 18.30 uur. In het pedagogisch
werkplan staat beschreven dat de 2e beroepskracht aan het einde van de dag pas weg mag als er 10
kinderen of minder aanwezig zijn. Tussen 17.30 en 18.30 uur worden de kinderen van alle groepen
gezamenlijk opgevangen. 

Tijdens vakanties en schoolvrije dagen worden de kinderen in 1 of 2 basisgroepen opgevangen (afhankelijk
van het aantal aanmeldingen). Er is een conceptrooster gemaakt voor vakanties en schoolvrije dagen
wanneer kinderen in 1 basisgroep worden opgevangen en een rooster voor wanneer met 2 groepen wordt
gewerkt. De werktijden zijn dan van 8.00 tot 17.00 uur en van 9.30 tot 18.30 uur. De beroepskrachten
pauzeren 30 minuten.

Op basis van de toegestuurde werkroosters, de planning en de gewenste uitbreiding concludeert de
toezichthouder dat redelijkerwijs voldoende beroepskrachten voor de leeftijd en het aantal op te vangen
kinderen zullen worden ingezet. Redelijkerwijs zal worden voldaan aan de eisen aan het afwijken van de
beroepskracht-kindratio met inachtneming van de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch beleid.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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Indien een positief besluit op het verzoek tot uitbreiding wordt afgegeven, zal de buitenschoolse opvang in
de toekomst uit de volgende groepen bestaan:

- basisgroep Vuurvlinder beneden maximaal 12 kinderen tussen 4 en 12 jaar (maandag, dinsdag en
donderdag) 
- basisgroep Citroenvlinder beneden maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar (maandag tot en met vrijdag)
- basisgroep Atelier boven maximaal 29 kinderen tussen 7 en 12 jaar (maandag, dinsdag en donderdag)

In eerste instantie worden de kinderen vanaf 9 mei 2022 opgevangen in:

- Citroenvlinder beneden maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar (maandag tot en met vrijdag)
- Atelier boven maximaal 10 kinderen tussen 7 en 12 jaar (dinsdag en donderdag)
- Vuurvlinder beneden maximaal 12 kinderen tussen 4 en 12 jaar (maandag, dinsdag en donderdag)

Op woensdag en vrijdag worden minder kinderen opgevangen op de buitenschoolse opvang. Daarom
worden alle kinderen op deze dagen in Citroenvlinder opgevangen. 

De houder verklaart ouders van kinderen die in 2 basisgroepen worden opgevangen schriftelijk toestemming
te vragen. Uit de toestemmingsformulieren blijkt dat ouders voor 2 jaar toestemming geven en op welke
dagen het kind in welke basisgroep wordt opgevangen. 

Met betrekking tot vakantieopvang en studiedagen staat in het werkplan vermeld: 'Tijdens studie- en
vakantiedagen zijn er 1 of 2 basisgroepen, met de maximale groepsgrootte van 10, 20 of 30 en
leeftijdsopbouw per groep. Voorafgaand aan de betreffende studiedag of vakantie
informeren we ouders en kinderen over de basisgroepen voor die dag/dagen'. De houder verklaart ouders
via het plaatsingscontract toestemming te vragen. Hierin staat: 'In voorkomende gevallen kunnen de
groepen van de BSO worden samengevoegd. Ouders geven middels dit contract toestemming voor de
komende twee jaar voor het samenvoegen van de basisgroepen in geval van vakantieopvang en
studiedagen'. De directie verklaart ouders voorafgaand aan iedere vakantie/studiedag te laten weten in
welke basisgroep het kind zal worden opgevangen.

Gebruikte bronnen:
- Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 28 maart 2022
- Kopie diploma van beroepskracht, ontvangen op 23 maart 2022
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 8 februari 2022
- Pedagogisch werkplan BSO Amsterdam-West De Vlinderboom, versie 23 maart 2022 (ontvangen op 23
maart 2022)
- E-mailberichten van de directeur d.d. 23 en 31 maart 2022
- Werkrooster week 19 2022, ontvangen op 23 maart 2022
- Werkrooster vakantieweken, ontvangen op 23 maart 2022
- Vakantierooster met pauze-uren, ontvangen op 23 maart 2022
- Plaatsingslijsten week 19 2022, ontvangen op 23 maart 2022
- Prognose Amsterdam BSO1 BSO2 vanaf mei 2022, ontvangen op 23 maart 2022

de Vlinderboom Amsterdam West - Incidenteel onderzoek - 17-03-2022 7/15



Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor het kindercentrum is een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. Het beleid bestaat uit de
documenten 'Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Buitenschoolse opvang', huisregels, werkinstructies en
risico-inventarisaties. 

De houder heeft het beleid geactualiseerd naar aanleiding van de gewenste uitbreiding. In januari 2022 is
een nieuwe risico-inventarisatie gedaan ter voorbereiding op de uitbreiding. De directeur verklaart dat het
veiligheids- en gezondheidsbeleid in maart 2022 is aangepast vanwege de uitbreiding. 

De extra ruimtes voor de nieuwe basisgroep bevinden zich op de 1e verdieping. In de risico-inventarisatie zijn
de risico's met betrekking tot de trap en de lift en de bijbehorende maatregelen vermeld. De oudere
kinderen van deze groep mogen ook met gereedschap werken. Dit wordt beschreven als groot risico met de
maatregel dat beroepskrachten goede instructies geven hoe om te gaan met gereedschap en dat zij erop
letten dat dit veilig wordt gebruikt. Het gereedschap wordt na gebruik veilig opgeborgen. Er is ook een
werkinstructie houtbewerken opgesteld.

In het beleid zijn risico’s met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid van
de kinderen beschreven en de maatregelen die daarvoor zijn genomen.

Van 3 van de 6 beroepskrachten is aangetoond dat zij een geldig EHBO-certificaat hebben. Van 1
beroepskracht is het certificaat 24 maart 2022 verlopen. Deze beroepskracht is volgens het rooster niet
alleen aanwezig tijdens de buitenschoolse opvang. Van 2 beroepskrachten is aangetoond dat zij zijn
ingeschreven voor een EHBO-training op 31 maart en 2 april 2022. Op basis van de toegestuurde
werkroosters en de geplande EHBO-trainingen concludeert de toezichthouder dat redelijkerwijs zal worden
voldaan aan de eis dat altijd ten minste 1 volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
1e hulp aan kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 8 februari 2022
- Pedagogisch werkplan BSO Amsterdam-West De Vlinderboom, versie 23 maart 2022 (ontvangen op 23
maart 2022)
- E-mailbericht van de directeur d.d. 23 maart 2022
- Werkrooster week 19 2022, ontvangen op 23 maart 2022
- Werkrooster vakantieweken, ontvangen op 23 maart 2022
- Vakantierooster met pauze-uren, ontvangen op 23 maart 2022
- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Buitenschoolse opvang, versie 18 maart 2022 (ontvangen op 23 maart
2022)
- Kopieën EHBO-diploma’s (1 ontvangen op 23 maart 2022 en overige al in bezit van de GGD)
- Risico-inventarisatie Veiligheid d.d. 31 januari 2022 (ontvangen op 25 februari 2022)
- Bewijs inschrijvingen EHBO-trainingen, ontvangen op 23 maart 2022
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Accommodatie
De Vlinderboom Amsterdam West is gevestigd in de Vrijeschool Amsterdam West aan de Eerste
Nassaustraat 7. Het kindercentrum heeft op de begane grond de beschikking over een eigen gedeelte met 2
groepsruimtes en gaat op de 1e verdieping gebruikmaken van 2 lokalen van de school. Zowel boven als
beneden liggen de ruimtes naast elkaar en is er tussen beide ruimtes  een schuifdeur. In 1 van de
groepsruimtes beneden wordt in de ochtend halvedagopvang voor peuters gebboden.

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
De groepsruimtes waarin de buitenschoolse opvang is gestart zijn ruimte 0.22 en 0.24 op de plattegrond op
de begane grond. Ruimte 0.22 (inclusief entresol) heeft volgens de plattegrond behorende bij de
omgevingsvergunning een oppervlakte van 45,18 m². Ruimte 0.24 (inclusief entresol) heeft volgens de
plattegrond een oppervlakte van 68,49 m². Dit is in totaal genoeg voor de opvang van 32 kinderen. Op de 1e
verdieping gaat het kindercentrum gebruikmaken van de lokalen (Ateliers) 1.04 en 1.05 op de plattegrond.
Ruimte 1.04 heeft volgens de plattegrond een oppervlakte van 54,35 m² en ruimte 1.05 een oppervlakte van
51,02 m². Dit is op de 1e verdieping genoeg voor de opvang van 30 kinderen. In totaal is er voldoende
oppervlakte voor de aangevraagde 61 kindplaatsen.

Inrichting
Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn de nieuwe ruimtes boven alleen nog ingericht voor gebruik door de
school, maar nog niet door de buitenschoolse opvang. De ruimte links wordt door school gebruikt voor
handwerken en de ruimte rechts voor houtbewerken. In deze laatste ruimte staan dan ook 4 werkbanken.
Deze ruimte zal ook door de buitenschoolse opvang worden gebruikt voor handenarbeid met hout,
boetseren en steen. Er komt een vensterbank/werkblad bij en een mogelijkheid om werk te exposeren. In
de andere ruimte komen 2 banken in een zogenaamd 'rusthuis' waar kinderen zich even kunnen
terugtrekken, ontspannen en lezen. In deze groepsruimte kunnen de kinderen handwerken met wol en
textiel en knutselen met papier. Hier zal ook een 'Jaartafel' komen en aankleding in de vorm van planten,
gordijnen en schilderijen.

De directie heeft een planning waarin staat dat in maart en april 2022 het speelmateriaal wordt besteld en
het meubilair wordt besteld en gemaakt, aan de toezichthouder gestuurd. 11 tot en met 22 april 2022
worden de meubels opgebouwd in de ruimtes, 19 april 2022 worden 2 banken geleverd en op 25 en 26 april
2022 gaan de beroepskrachten de ruimtes inrichten waarna deze op 6 mei 2022 klaar zullen zijn. 

De directie heeft bestellijsten aan de toezichthouder gestuurd waaruit blijkt dat divers speelmateriaal en
meubels zijn besteld. Zo zijn verkleedkleren, lego, spelletjes, kapla, boeken, puzzels, knutselspullen en
gereedschap besteld. De directie heeft ook foto's toegestuurd van de inrichting van andere locaties van de
houder. Hieruit blijkt dat de ruimtes huiselijk zullen worden ingericht met natuurlijke materialen. 

In het jaarlijks onderzoek van 8 februari 2022 is beoordeeld dat de beide ruimtes op de begane
grond, welke al in gebruik zijn, passend zijn ingericht bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en bij de
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

De houder heeft voldoende aangetoond dat groepsruimtes boven vóór uitbreiding per 9 mei 2022 passend
zijn ingericht.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein. Dit is een binnentuin. Deze buitenspeelruimte
heeft volgens de plattegrond een oppervlakte van 507 m². Dit is genoeg voor de opvang van 61 kinderen.

De buitenruimte is ingericht met onder andere een voetbalkooi, een klimrek, een glijbaan en een zandbak.
Er zijn diverse 'zones': een sportzone, een klim-klauterzone, een kleuterfantasiezone, een tuin- en
onderzoeks-zone en een speelheuvel. Het kindercentrum maakt gebruik van het buitenspeelmateriaal van
de school waaronder zandbakspeelgoed, ballen en touwen. Naast het schoolplein kan het kindercentrum
ook de een kleine eigen omheinde buitenruimte gebruiken die grenst aan hun gedeelte in de school. Deze
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buitenruimte heeft volgens de plattegrond een oppervlakte van 30 m². Dit gedeelte is echt nog niet passend
ingericht en de directie verklaart dat deze buitenruimte nog niet wordt gebruikt. In de toekomst zullen
zowel deze buitenruimte als het schoolplein worden gebruikt.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond behorende bij omgevingsvergunning d.d. 22 december 2020 (al in bezit van de GGD)
- Plattegrond d.d. 17 december 2020 (al in bezit van de GGD)
- Omgevingsvergunning d.d. 10 februari 2021 (al in bezit van de GGD)
- Oppervlakte schoolplein (al in bezit van de GGD)
- 'Inrichting Atelier BSO Vlinderboom Amsterdam' (ontvangen op 23 maart 2022)
- Bestellijsten meubels (ontvangen op 23 maart 2022)
- Bestellijsten speelmateriaal (ontvangen op 23 maart 2022)
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 8 februari 2022
- Pedagogisch werkplan BSO Amsterdam-West De Vlinderboom, versie 23 maart 2022 (ontvangen op 23
maart 2022)
- E-mailbericht van de directeur d.d. 23 maart 2022
- Plan uitbreiding BSO Atelier, ontvangen op 23 maart 2022
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Ouderrecht

Informatie
De houder heeft de ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd over de uitbreiding.

Gebruikte bronnen:
- Nieuwsbrief ouders uitbreiding BSO, ontvangen op 23 maart 2022
- E-mailbericht van de directeur d.d. 23 maart 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen

• De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt
de houder de gegevens te wijzigen.

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan
de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond
van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de
organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden
opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot
informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f ingeschreven in het 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.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor
talen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• 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 basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of indien
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conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de
helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

• Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt ingezet,
is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1,
onderdeel b van het Besluit kwaliteit 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid
wordt gehandeld.

• 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.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang
van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder geval wordt
ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde
deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op
grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 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 aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Accommodatie
Eisen aan ruimtes

• De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen,
zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval
een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.

Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te
voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
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Naam voorziening : de Vlinderboom Amsterdam West

KvK-vestigingsnummer : 000049713434

Website : http://www.devlinderboom-opschool.nl/amsterdam

Aantal kindplaatsen : 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : de Vlinderboom op school B.V.

Adres houder : Van Ostadestraat 1 3

postcode en plaats : 2023 XA Haarlem

KvK-nummer : 60489723

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. K. Meijerse

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 17-03-2022

Opstellen concept inspectierapport : 29-03-2022

Zienswijze houder : 31-03-2022

Vaststellen inspectierapport : 04-04-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 04-04-2022

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 04-04-2022

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

31 maart 2022

De Vlinderboom ervaart een groot knelpunt met de Wet Kinderopvang op het punt van de basisgroepen. Als
we wet-volgend handelen, dan gaan we voorbij aan het welzijn, geborgenheid en ontwikkelingsperspectief
van de kinderen. Wet-volgend handelen betekent in de praktijk dat de basisgroepen van kinderen worden
samengesteld op basis van dag-keuze, er geen is mogelijkheid te differentiëren naar ontwikkelingsniveau en
sociale verbinding.  De Vlinderboom kiest ervoor om kind-volgend te handelen door per dag in de week te
kijken naar de constellatie van de groepen. Leeftijd, klas, vriendjes, broertjes en zusjes vormen de basis voor
een vaste indeling in een groep op die dag in de week. Iedere week komt het kind daarmee op die dag in
dezelfde groep (met kinderen van dezelfde school), wat in onze beleving dichter bij het idee basisgroep ligt
dan dat de wet beschrijft. Het zijn dus voorspelbare groepen, waarbinnen kinderen aansluiting hebben met
klasgenoten, vriendjes en andere leeftijdsgenoten. Wij zullen in de toekomst waarschijnlijk hierop gewezen
worden door de GGD, omdat we vanuit een streven naar hoge pedagogische kwaliteit in strijd zullen
handelen met de Wet Kinderopvang. Een mogelijke handhaving – waarin de gemeente Amsterdam een
keuze heeft – zullen we dragen. Ouders van de Vlinderboom kiezen uitdrukkelijk voor onze pedagogische
visie en verlangen van ons dat we deze niet marginaliseren naar het niveau van de wet.
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