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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 24 juli 2018 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek uitgevoerd bij Peuteropvang 

Eigenwijs d.m.v. het per email opvragen van de benodigde documenten/gegevens. 
Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet 
werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 

 
Beschouwing 
Feiten over Peuteropvang Eigenwijs 
Peuteropvang Eigenwijs maakt deel uit van 'DOL FIJN kinderopvang'. De peuteropvang is gevestigd 
in basisschool 'De Lijster' aan de Lijsterhof te Barneveld. Voorheen was deze locatie als 

peuterspeelzaal geregistreerd maar in het kader van de Wet harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk, heeft Eigenwijs per 1 januari 2018 een voorlopige beschikking als 
kinderdagverblijf (kdv). 
  
De peuteropvang is geopend op maandag- t/m vrijdagochtend. Per dag zijn er maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar aanwezig. Er wordt voorschoolse educatie aangeboden 
volgens de methode 'Piramide'. 

 
  
Onderzoeksgeschiedenis 
11 maart 2016 jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen geconstateerd. 

30 mei 2017 jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen geconstateerd.  
12 maart 2018 jaarlijks onderzoek: er werden tekortkomingen geconstateerd binnen het domein 

voorschoolse educatie en ouderrecht. 
   
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder heeft per email de benodigde documenten aangeleverd om een nader onderzoek te 
kunnen verrichten op de in maart geconstateerde tekortkomingen.  
 
Conclusie 

De houder voldoet bij dit nader onderzoek aan de getoetste voorwaarden van de Wet 
kinderopvang.  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 

Voorschoolse educatie 
 
De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het schooljaar 2018/2019 waarin concreet en 
toetsbaar is omschreven welke scholing door de vaste medewerkers gevolgd gaat worden en hoe 

nieuwe medewerkers en invalkrachten worden (bij)geschoold.  
  

De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE opleidingsplan Peuteropvang Dolfijn) 
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Ouderrecht 
 
  
 
Oudercommissie 
 
De ouders waarvan er geen OC lid vertegenwoordigd is in de centrale oudercommissie ontvangen 

voorafgaand aan de vergadering de agenda en na afloop van de vergadering ook de notulen. Op 
deze manier bieden wij de ouders de mogelijkheid om input te leveren, mee te praten en 
informatie te ontvangen van zaken die in de OC besproken worden. 
 
De houder geeft hiermee voldoende vorm aan alternatieve ouderraadpleging.  
 

 
Gebruikte bronnen: 
 mail met notulen aan alle ouders van de peuteropvang 
 mail met agenda oudercommissie vergadering van 14 juni jl. 
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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 Eigenwijs 

Website : http://www.dolfijnkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028228626 
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 :  Karen Stegeman 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 24-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-07-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-08-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


