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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 naar aanleiding van het jaarlijkse 
onderzoek eerder dit jaar (22-03-2018). Op 28-08-2018 heeft de toezichthouder kinderopvang een 
onderzoek uitgevoerd bij DOL FIJN Peuteropvang Kiekeboe. Tijdens dit nader onderzoek zijn de 

voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 

DOL FIJN Peuteropvang Kiekeboe, onderdeel van Kinderopvangorganisatie DOL FIJN 
peuterspeelzalen, biedt opvang aan maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van twee tot vier 
jaar. De opvang bevindt zich in een lokaal in basisschool Koningin Wilhelminaschool in Voorthuizen. 
De opvang biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) middels de methode ‘ Piramide’. 
  
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in: 
 2015 zijn geen tekortkomingen geconstateerd; 
 2016 een tekortkoming binnen het domein Accommodatie en Inrichting; 
 2017 voldeed de locatie, na herstelaanbod binnen het domein Veiligheid en Gezondheid aan de 

onderzochte voorwaarden. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen van het vorige onderzoek zijn hersteld. 
  
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 28-08-2018 
DOL FIJN Peuteropvang Kiekeboe te Voorthuizen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Bij deze voorwaarde is beoordeeld of het opleidingsplan voldoet aan de gestelde voorwaarde. 
  

 
Voorschoolse educatie 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek in maart 2018 is het volgende (cursief) vastgesteld: 
  
Conclusie herstelaanbod opleidingsplan VVE 

De houder dient voor elke VVE locatie uit te werken wat de houder doet om er voor te zorgen dat 
de beroepskracht(en) VVE actuele kennis en vaardigheden hebben. Het beschikbare opleidingsplan 
(op 23-04-2018 beoordeeld) voorziet niet in concrete informatie hoe de houder per locatie hier 
invulling aan geeft. 
  
Bevindingen huidig onderzoek 
Voor locatie Kiekeboe is een opleidingsplan 2018/2019 opgesteld waarin is omschreven op welke 

wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie worden 
onderhouden. 
  
Conclusie 
De tekortkoming is opgeheven waardoor aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan. 

  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr M. Edelijn telefonisch op 11-09-2018) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (locatie Kiekeboe 2018/2019 ontvangen op 12-09-2018) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in maart 2018 is vastgesteld dat: 

  
Vrijwilligers, stagiaires en uitzendkrachten dienen per 01-03-2018 te zijn aangemeld en gekoppeld 
te zijn in het personenregister kinderopvang. Op moment van inspectie waren er twee stagiaires 
aanwezig op de locatie, waarvan een op deze dag voor het laatst. De stagiaires waren op moment 
van inspectie niet gekoppeld in het PRK. Eveneens bleek op 29-03-2018 uit het personenregister 
kinderopvang (PRK) dat de stagiaire nog niet is ingeschreven in het PRK. De 

locatieverantwoordelijke heeft hierop actie ondernomen waarna is gebleken dat de stagiaire op 06-
04-2018 gekoppeld is in het PRK. 
  
Bevindingen huidig onderzoek 
Op de locatie zijn sinds de meest recente inspectie geen nieuwe medewerkers in dienst 
getreden. De stagiaire die per 04-09-2018 zal starten op de locatie is reeds ingeschreven (op 05-
03-2018) in het PRK maar bleek te zijn gekoppeld aan DOL FIJN Kinderopvang B.V. (op 26-06-

2018) en nog niet aan DOL FIJN Peuterspeelzalen. Na deze constatering heeft de houder de 
stagiaire alsnog aan de juiste organisatie gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Hiermee 
is de tekortkoming hersteld en wordt er voldaan aan de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr M. Edelijn telefonisch op 11-09-2018) 
 Personen Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in maart 2018 is vastgesteld (cursief): 

  
Bevindingen in de praktijk 
Op grond van de observatie en het gesprek met de beroepskracht kwam naar voren dat de 
kinderen na het toiletbezoek handen wassen bij de wastafel op de groep. Hiervoor moeten zij twee 
deuren door (handcontactmomenten met deurklink). Bij de wastafel op de groep staat een 
opstapkrukje. Tevens wassen de beroepskrachten hier ook hun handen voorafgaand aan 

voedselbereiding. Er is echter ook een handenwasgelegenheid direct bij de peutertoiletten. De 
wastafel is te hoog voor de kinderen, aldus de beroepskracht. 
Bij de verschoontafel loopt een snoer van een waterkoker die op de naast gelegen plank staat. 
Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat wanneer er aan het snoer getrokken wordt, het apparaat 
(met mogelijk heet water) naar beneden valt. 
De ruimte rondom de verschoningsruimte maakt een rommelige indruk door verschillende spullen 
die er liggen, op de tafel en kasten, waaronder de tassen. De beroepskracht geeft aan dat er 

gebrek aan opbergruimte is. 
  
Herstelaanbod 
De houder is in de gelegenheid gesteld bovengenoemde tekortkomingen te herstellen. Tijdens het 
tweede bezoek aan de locatie op 19-04-2018 bleek dat dit deels is opgelost. De waterkoker is 
verplaatst. Alhoewel niet direct binnen handbereik hangt het snoer nog los langs de plank. De 
kinderen wassen de handen (weer) op de groep. De beroepskracht geeft aan dat de kinderen de 

handendroogmachine niet prettig vinden. 
  
Conclusie na herstelaanbod 
De tekortkomingen zijn deels hersteld. De maatregelen rondom het handen wassen zijn niet 
(adequaat) opgelost. 
  

Bevindingen huidig onderzoek 
Op 28-08-2018 is de locatie bezocht. Uit zowel observatie als interview is gebleken dat kinderen de 
handen wassen na het toiletbezoek in de sanitaire ruimte. Er hangt een handdoek om de handen te 
drogen en er is een zeepdispenser. De beroepskracht vertelt in het gesprek dat de afspraak is dat 
de kinderen onder begeleiding naar het toilet gaan zodat zij begeleid kunnen worden bij het 
handen wassen, met name vanwege de wat moeilijk te bedienen kraan. 
  

De verschoonhoek en de planken zijn enigszins geordend (schoonmaakmiddelen en 
dergelijke staan nu in een bak hoog op de plank). 

  
Conclusie 
De tekortkoming is hersteld. Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskracht(en)) 
 Observaties 
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Ouderrecht 
 
  
 
Oudercommissie 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in maart 2018 is vastgesteld (cursief): 

  
De locatie heeft momenteel geen oudervertegenwoordiging. Ouders worden tot deelname 
geënthousiasmeerd tijdens de intake, mondeling door de beroepskrachten en via een oproepbrief 
op het informatiebord in de hal. 
  
Op deze locatie is de mogelijkheid tot alternatieve ouderraadpleging van toepassing aangezien er 

minder dan 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft beleid beschreven op welke wijze er 
alternatieve ouderraadpleging dient te worden toegepast. Dit is echter niet toegepast het afgelopen 
jaar. 
  
Bevindingen huidig onderzoek 
Op 11-09-2018 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met de heer Edelijn, 
locatieverantwoordelijke. Hierbij is aangegeven dat naar aanleiding van de uitkomst van het 

jaarlijks onderzoek, de beschreven werkwijze van alternatieve ouderraadpleging inmiddels in de 
praktijk wordt toegepast: 
  
 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. 

  
Conclusie 

De tekortkoming is opgeheven waardoor aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (dhr M. Edelijn telefonisch op 11-09-2018) 
 Notulen oudercommissie (en agenda) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 Kiekeboe 

Website : http://www.dolfijnkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000028228634 
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 :  Nancy Bakkeren 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 28-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 13-09-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


