
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Vlinderstruik (KDV) 

    Lodewijk van Deysselhof 165 

    2624 WP Delft 

    Registratienummer 152638349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Haaglanden 

In opdracht van gemeente:  Delft 

Datum inspectie:   10-03-2022 

Type onderzoek:   Nader onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 10-03-2022 



 

 

2 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-03-2022 

Vlinderstruik te Delft 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .............................................................................................................................. 3 

Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3 

Beschouwing ............................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 4 

Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items .............................................................................................. 6 

Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 6 

Gegevens voorziening................................................................................................................... 7 

Opvanggegevens ...................................................................................................................... 7 

Gegevens houder...................................................................................................................... 7 

Gegevens toezicht ........................................................................................................................ 7 

Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................... 7 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)........................................................................................ 7 

Planning ................................................................................................................................... 8 



 

 

3 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-03-2022 

Vlinderstruik te Delft 

 

 

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. 

 

Op verzoek van de gemeente Delft heeft toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd. Dit heeft 

plaatsgevonden op 10 maart 2022. 

 

Toezichthouder heeft een bezoek aan de locatie gebracht. 

 

Het betreft de volgende voorwaarde: 

 

 Domein 'Pedagogisch klimaat' inspectie-item 'Voorschoolse educatie'. 

Beschouwing 

Kinderdagverblijf Vlinderstruik maakt deel uit van SKD Kinderopvang en biedt opvang aan 

maximaal 53 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

De opvang is gevestigd op de begane grond van een vrijstaand gebouw en is in mei 2016 in 

exploitatie gegaan. In dit pand bevindt zich ook een Buitenschoolse Opvang van deze houder. 

Behalve de benodigde groepsruimtes, beschikt kinderdagverblijf Vlinderstruik over een ruime 

centrale speelhal met woonkeuken. Tussen de middag wordt hier een warme, vegetarische maaltijd 

bereid en gegeten. 

 

Op de peutergroep van dit kindercentrum wordt gesubsidieerde Voorschoolse Educatie (VE) 

aangeboden. Er wordt gewerkt met het VE programma Piramide en het observatieprogramma 

'Kijk!'.  

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 

Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden beoordeeld waarop tijdens een eerder 

inspectieonderzoek een overtreding werd geconstateerd. 

 

Op het onderzochte item is wederom de volgende overtreding geconstateerd.  

 

 Domein 'Pedagogisch klimaat' inspectie-item 'Voorschoolse educatie' 

 

De aanwijzing van de gemeente is niet opgevolgd. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

Inleiding 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud van het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering in de praktijk, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten, het VE-programma en het opleidingsplan. 

 

De eisen die worden gesteld aan locaties waar voorschoolse educatie wordt gegeven zijn 

vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

 

Pedagogisch beleidsplan 

De houder dient in het pedagogisch beleidsplan te beschrijven: 

 De visie op voorschoolse educatie, 

 De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en gevolgd, en hoe het 

aanbod hierop wordt afgesteld, 

 De wijze waarop de ouderbetrokkenheid wordt geregeld, 

 De wijze waarop speelruimtes zijn ingericht voor de VE, 

 De wijze waarop de doorgaande leerlijn wordt vorm gegeven, 

 De wijze waarop het aanbod van minimaal 960 uur VE per anderhalf jaar voor kinderen tussen 

2,5 en 4 jaar wordt aangeboden.  

 De wijze waarop de Pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingezet.  

 

Overige voorwaarden 

Het kindercentrum dient te werken met een erkend VE-programma. 

Aan de beroepskwalificatie, de VE-scholing en het niveau mondelinge taalvaardigheids- en 

leesniveau van de beroepskrachten op een VE-groep worden eisen gesteld. Om ervoor te zorgen 

dat de beroepskrachten hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen dient ieder jaar een 

opleidingsplan opgesteld te worden. Hierin moet staan welke (bij-)scholing geboden zal worden. Dit 

opleidingsplan moet ieder jaar worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

De uitvoering van de VE dient ieder jaar geëvalueerd en bijgesteld te worden. 

De praktijk moet overeenkomen met hetgeen beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Tijdens dit inspectiebezoek heeft de toezichthouder beoordeeld of aan de eisen betreffende de 

voorschoolse educatie wordt voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-03-2022 

Vlinderstruik te Delft 

 

Kwalificatie en inzet van de beroepskrachten 

De beroepskrachten die werkzaam zijn op de VE peutergroep voldoen aan de eisen betreffende de 

beroepskwalificatie en VE-scholing. Echter, 1 beroepskracht voldoet niet aan het niveau van 3F.  

Van deze beroepskracht is geen 3F taalbewijs overgelegd. 

Houder verklaart dat deze beroepskracht staat ingeschreven voor het maken van de taaltoetsen.  

 

 

Datum Aantal 

kinderen 

Ochtend - 

middag 

Aantal VE gediplomeerde 

beroepskrachten nodig. 

Ochtend    -    middag 

Aantal VE gediplomeerde 

beroepskrachten aanwezig. 

Ochtend      -     middag 

9 maart 

2022 

12        -   

        6 

2                -       1 1                  -       1 

10 maart 

2022 

15        -       

  12 

2                -       2 3                  -       1 

 

Op 9 maart 2022 was in de ochtend en 10 maart 2022 in de middag, 1 VE gediplomeerde 

beroepskracht aanwezig en een andere beroepskracht die geen 3F taalniveau heeft. 

Gezien het aantal aanwezige kinderen hadden er 2 gekwalificeerde VE beroepskrachten aanwezig 

moeten zijn. 

 

Er wordt niet voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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 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) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Plaatsingsoverzicht (week 10 2022) 

 Personeelsrooster (week 10 2022) 

 Certificaten voorschoolse educatie 
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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 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) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Vlinderstruik 

Website : http://www.skdkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000034047484 

Aantal kindplaatsen : 53 

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 : SKD Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Lodewijk van Deysselhof 165 

Postcode en plaats : 2624 WP Delft 

KvK nummer : 27192171 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 

Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. van der Luur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Delft 

Adres : Postbus 111 

Postcode en plaats : 2600 AC DELFT 
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Planning 

Datum inspectie : 10-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2022 
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