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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. 
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 
niet voldeden. 

Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 
  
Indien blijkt dat niet geheel aan de gestelde eisen is voldaan, zal de toezichthouder het college van 
de betreffende gemeente via het inspectierapport adviseren te handhaven conform het 
handhavingsbeleid. De gemeente stelt hierna een schrijven naar de houder op. Hoe deze is 
opgesteld is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. 
  
De gemeente geeft vervolgens de toezichthouder van de GGD opdracht om een (onaangekondigd) 
nader onderzoek uit te voeren. Een nader onderzoek richt zich op de overtredingen die zijn 

overzicht van de getoetste inspectie-items. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) De Vlinderboom op school is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
geregistreerd met 15 kindplaatsen en als aanbieder van Voorschoolse Educatie (VE). Er wordt 
peuteropvang geboden in 1 stamgroep aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het KDV is 
onderdeel van de organisatie De Vlinderboom op school. Deze locatie van De Vlinderboom op 
school wordt intern ook wel 'Tummetot' genoemd. De peuteropvang is gevestigd in de Rudolf 
Steinerschool en is tijdens schoolweken geopend op maandag- tot en met vrijdagochtend van  
8.15 tot 12.15 uur. In de Rudolf Steinerschool is tevens een buitenschoolse opvang (BSO) van  
De Vlinderboom op school gevestigd.   
  
Inspectiegeschiedenis 
Het LRK geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier volgt een overzicht van de 
meest recente onderzoeken: 
  
 Tijdens het jaarlijks onderzoek van september 2019, werd aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. 
 In 2020 heeft, vanwege de coronapandemie, geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek van september 2021, werd aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. 
 Tijdens het jaarlijks onderzoek van oktober 2022, werd niet aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Tekortkomingen werden geconstateerd op voorwaarden binnen het item 
'Voorschoolse Educatie'. Handhaving werd geadviseerd en gemeente Alkmaar heeft GGD 
Hollands Noorden verzocht een nader onderzoek uit te voeren naar de tekortkomingen.    

  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
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Aanleiding onderzoek 
GGD Hollands Noorden heeft van gemeente Alkmaar opdracht gekregen tot het uitvoeren van een 
nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 
oktober 2022. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat genoemd 
in de aanwijzing die de gemeente heeft gestuurd naar de houder. 
  
Het onderzoek 
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de 
locatieverantwoordelijke. Verder zijn de nodige documenten opgevraagd en ingezien.  
De bevindingen zijn besproken met de locatieverantwoordelijke. 
  
Conclusie 
De tekortkomingen op de voorwaarden zijn opgeheven.  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 
  
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 
taalniveau van de beroepskrachten. 
  
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Voorschoolse educatie 

Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie 
per acht kinderen. 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg 
voor dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: Een getuigschrift van 
een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang OF  
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet 
erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten 
beroepswerkzaamheden.   

 Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat 

voor voor- en vroegschoolse educatie, b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge 
kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling, c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het 
aanbod van voorschoolse educatie, d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen, en e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- 
en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde 
kennis en vaardigheden al onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is 
gericht. OF De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in 
de beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

 De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

  
Kopie inspectierapport onderzoek van 3 oktober 2022: 
'De toezichthouder heeft bij de locatieverantwoordelijke het dienstrooster en de presentielijsten 
van de periode van 19 september tot en met 3 oktober 2022 opgevraagd en beoordeeld.  
Daarnaast heeft de toezichthouder de diploma's, VE certificaten en de bewijzen van de 3F taaleis 
voor VE van de beroepskrachten die werkzaam zijn geweest in deze periode bij de 
locatieverantwoordelijke opgevraagd en beoordeeld.  
  
Na de beoordeling van bovenstaande documenten is gebleken dat alle beroepskrachten in het bezit 
zijn van een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen CAO 
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Kinderopvang of hiervoor in opleiding zijn en ingezet kunnen worden conform de voorwaarden.  
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.  
  
Echter is op 29 september 2022 is een beroepskracht in opleiding formatief ingezet, welke niet in 
het bezit is van een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen CAO Kinderopvang. Deze beroepskracht in opleiding volgt een BBL traject en mag 
conform de voorwaarden formatief op een KDV waar geen VE geboden wordt, worden ingezet.  
De voorwaarde stelt dat een beroepskracht VE in het bezit is van een geldig diploma voor het 
werken in de kinderopvang. Gezien het feit dat de beroepskracht in opleiding nog niet 
gekwalificeerd is voor het werken in de kinderopvang, is in deze situatie geen sprake van een 
beroepskracht VE die werkzaam is geweest. Tevens is de beroepskracht in opleiding niet in het 
bezit van een VE certificaat of hiervoor in opleiding. Ook kan niet aangetoond worden dat de 
beroepskracht in opleiding het vereiste taalniveau 3F op de onderdelen mondelinge taalvaardigheid 
en lezen beheerst.  
  
Naast de beroepskracht in opleiding is op 19, 23, 26 en 30 september 2022 een beroepskracht 
ingezet die niet in het bezit is van een VE certificaat of hiervoor in opleiding is.  
  
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldig VE certificaat 
en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep is in deze periode niet conform de 
voorwaarde aangezien er ten minste 1 beroepskracht VE per 8 kinderen aanwezig dient te zijn.' 
  
Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 
het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
Huidig nader onderzoek: 
Ten behoeve van dit nader onderzoek heeft de toezichthouder de dienstroosters en de 
presentielijsten van de periode van 9 tot en met 23 januari 2023 opgevraagd en beoordeeld. 
Daarnaast heeft de toezichthouder de diploma's, VE certificaten en de bewijzen van de 3F-taaleis 
voor VE van de beroepskrachten die werkzaam zijn geweest in deze periode opgevraagd en 
beoordeeld.   
  
Na beoordeling van bovenstaande documenten is gebleken dat in de periode van 9 tot en met  
23 januari 2023 tenminste 1 beroepskracht VE per 8 kinderen aanwezig is geweest. Ook beschikt 
de houder over beroepskrachten die voldoen aan de opleidingseisen, in het bezit zijn van een 
geldig VE certificaat en beschikken over een bewijs van de 3F-taaleis voor VE. 
  
De tekortkomingen zijn verholpen, aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 
 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 
 Personeelsrooster (9 tot en met 23 januari 2023) 
 Certificaten voorschoolse educatie 
 Presentielijsten (9 tot en met 23 januari 2023) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang. 
 
 

OF 
 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

oor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 
 
OF 
 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
 

  



9 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-01-2023 

De Vlinderboom op school te Alkmaar 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Vlinderboom op school 

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

Vestigingsnummer KvK : 000030868122 

Aantal kindplaatsen : 15 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 
Naam houder : de Vlinderboom op school B.V. 

Adres houder : Van Ostadestraat 1 3 

Postcode en plaats : 2023 XA Haarlem 

KvK nummer : 60489723 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw B. Traag 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Alkmaar 

Adres : Postbus 53 

Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 

 



10 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-01-2023 

De Vlinderboom op school te Alkmaar 

 

Planning 
Datum inspectie : 23-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: Niet van toepassing 

: Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 01-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 02-02-2023 

 

 


