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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. 
De gemeente Barneveld heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek 
eerder dit jaar, op 15 maart 2018, bij Peuteropvang de Bengels. Tijdens dit nader onderzoek is een 
aantal voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw 
beoordeeld. 

 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over de 
peuterspeelzaal en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
Peuteropvang De Bengels is onderdeel van DOL FIJN Kinderopvang. In het centrum van Stroe heeft 
de peuteropvang een eigen accommodatie. De peuteropvang is geopend op maandag-, woensdag- 

en donderdagochtend. Er wordt opvang geboden aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 
4 jaar. Er wordt voorschoolse educatie aangeboden, middels de methode 'Piramide'. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Jaarlijkse onderzoek 26-01-2015: Overtreding binnen het domein Pedagogisch klimaat; 
Vroegschoolse Educatie 
Jaarlijkse onderzoek 17-03-2016: geen overtredingen. 

Jaarlijks onderzoek 07-09-2017; geen overtreding na herstelaanbod 
Jaarlijks onderzoek 15-03-2018; tekortkoming op domein pedagogisch klimaat en ouderrecht  
 
Conclusie 
Bij het huidige onderzoek is een aantal overtredingen van het vorige onderzoek opnieuw 
onderzocht. 
De conclusie is dat alle onderzochte tekortkomingen zijn opgeheven waardoor aan de gestelde 

voorwaarden wordt voldaan. 
 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
 
Voorschoolse educatie 
 

De houder heeft een opleidingsplan VVE opgesteld. 

Het opleidingsplan geeft een beschrijving van: 
 het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
 het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
 het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van ve, 
 het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

 de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het 
kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

 
Momenteel inventariseert de houder per pedagogisch medewerker welke trainingen zijn gevolgd. 
Komend jaar zal bij het opleidingsplan een overzicht worden toegevoegd van gevolgde trainingen 
en worden aangegeven wat trainingsaanbod voor komend jaar zal zijn. 

 
De tekortkoming is opgeheven waardoor aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan. 

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Ouderrecht 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft beleid beschreven op welke wijze er alternatieve ouderraadpleging dient te 
worden toegepast. Deze werkwijze van ouderraadpleging wordt inmiddels in de praktijk als zodanig 

toegepast, namelijk: 
 De agendapunten van de oudercommissievergadering worden vooraf gemaild door DOL FIJN 

naar alle betrokken ouders van de desbetreffende locatie. Op deze wijze wordt aan ouders de 
gelegenheid gegeven om te reageren op de agendapunten. De reacties worden meegenomen 

tijdens de vergadering van de centrale oudercommissie. De notulen van deze vergadering 
wordt naar de ouders gemaild. 

 Als er advies gevraagd wordt over specifieke beleidszaken, worden alle ouders van de 
desbetreffende locatie eveneens gemaild om hun advies te vragen. Deze reacties worden 
eveneens meegenomen naar de vergadering van de centrale oudercommissie. 

De tekortkoming is opgeheven waardoor aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Notulen oudercommissie 
 Beleid alternatieve ouderraadpleging 

 

 



 

6 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 09-07-2018 
DOL FIJN Peuteropvang De Bengels te Stroe 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 

evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : DOL FIJN Peuteropvang De Bengels 
Website : http://www.dolfijnkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028228561 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 : DOL FIJN Peuterspeelzalen 
Adres houder : Postbus 290 
Postcode en plaats : 3770AG BARNEVELD 
Website : www.dolfijnkinderopvang.nl 

KvK nummer : 58133259 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Josephine Lindner 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Barneveld 
Adres : Postbus 63 
Postcode en plaats : 3770AB BARNEVELD 
 
Planning 

Datum inspectie : 09-07-2018 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-07-2018 
 
 
 
 
 
 

 

 


