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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Tijdens dit onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona en de toenemende 

besmettingen. 

  

Naar aanleiding van de melding voor wijziging in het Landelijk Register Kinderopvang is een 

onderzoek uitgevoerd bij DOL FIJN Kinderopvang De Burgt. 

Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn op de 

betreffende wijziging 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 Kinderopvang De Burgt valt onder de houder DOL FIJN KOV B.V. en is gevestigd in het 

scholencomplex 'Burgthof' aan de Nederwoudseweg 19 te Barneveld. Op dezelfde locatie is ook een 

Peuteropvang en BSO gevestigd van DOL FIJN.  

 

Onderzoek geschiedenis  

 

 Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 2018 voldeed de locatie, na herstelaanbod, aan alle 

getoetste voorwaarden. 

 Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 2019 voldeed de locatie aan alle getoetste voorwaarden.  

 Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 2020 voldeed de locatie aan alle getoetste voorwaarden.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen heeft dit incidentele onderzoek 

niet op de locatie plaatsgevonden. Door een telefonisch gesprek met de manager van de locatie en 

de clustermanager en een documentenonderzoek is de toezichthouder tot onderstaande 

bevindingen gekomen.  

 

De houder wil DOL FIJN Kinderopvang De Burgt en DOL FIJN Peuteropvang De Burgt samenvoegen 

onder de houder DOL FIJN KOV B.V. zodat op deze locatie één kinderopvang geregistreerd staat in 

het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De houder heeft hiervoor een wijzigingsverzoek 

ingediend voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen in het LRK van 16 naar van 32. Tevens 

wil de houder dat DOL FIJN Kinderopvang De Burgt geregistreerd staat als VVE (Voor- en 

vroegschoolse Educatie) locatie. De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend om DOL FIJN 

Peuteropvang De Burgt onder de houder DOL FIJN POV B.V. uit te schrijven. 

 

De houder heeft de toezichthouder van alle documenten voorzien. Met de manager van de locatie 

en de clustermanager zijn de plannen besproken. Na de wijziging zal de locatie bestaan uit een 

kinderopvanggroep van maximaal 16 kinderen voor kinderen van 0-4 jaar en een 

peuteropvanggroep van maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar. De peutergroep biedt VVE aan.  

 

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
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Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat men bij DOL FIJN Kinderopvang locatie De Burgt aan de getoetste 

eisen van de Wet kinderopvang (Wko) voldoet en kan uitbreiden met kindplaatsen en geregistreerd 

kan worden als VVE-locatie. 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Wijzigingen 

De houder heeft het college verzocht de betreffende gegevens in het LRK te wijzigen, zodra deze 

wijzigingen bij de houder bekend zijn geworden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Wijzigingsformulier exploitatie (Wijziging DOL FIJN KDV De Burgt 03-11-2020 Wijziging DOL 

FIJN Peuteropvang De Burgt 03-11-2020) 
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Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie wil gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) gaan aanbieden. 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 en het opleidingsplan. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogische werkplan met het 

locatiegebonden beleid.  

 

De houder heeft het werkplan van DOL FIJN Kinderopvang De Burgt aangepast. De kinderopvang 

groep en de peuteropvanggroep hebben nog wel ieder hun eigen werkplan maar in het werkplan 

van de kinderopvang is een verwijzing gemaakt naar het werkplan van de peuteropvang en 

andersom. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Voorschoolse educatie 

Locatie DOL FIJN Peuteropvang De Burgt zal gaan samenvoegen met locatie DOL FIJN 

Kinderopvang de Burgt. Beide vallen dan onder de houder DOL FIJN KOV B.V. Op de peutergroep 

wordt Voorschoolse Educatie aangeboden. Aan de werkwijze zal niks veranderen. De 

toezichthouder heeft de voorwaarden omtrent de VE beoordeeld.  

 

Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 

op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 

programma Piramide.  

 

In het pedagogisch beleidsplan en het werkplan van de peutergroep locatie De Burgt staan de 

voorwaarden voor Voorschoolse Educatie beschreven.  

  

Uit het gesprek met de manager blijkt dat het aanbod VE is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur VE kan ontvangen. 

 

De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen: 
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 Men is in het bezit van een met gunstig gevolg afgelegd examen, specifiek gericht op het 

opdoen van pedagogische vaardigheden. 

 Men is in het bezit van een getuigschrift op het gebied van Voorschoolse Educatie. 

 Men beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 

Taalvaardigheid en Lezen. 

 

De houder heeft voor de beroepskrachten Voorschoolse Educatie een opleidingsplan 2020-2021. 

Hierin is opgenomen welke activiteiten en scholing aangeboden worden op het gebied van 

voorschoolse educatie, welk doel het dient, wat het beoogde resultaat is en hoe de wijze van 

evalueren is. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager locatie en clustermanager) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan DOL FIJN  0-13 jaar versie 16-10-2020) 

 Pedagogisch werkplan (PO De Burgt versie 27-11-2020/Kinderopvang De Burgt versie 27-11-

2020) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2020-2021) 

DOL FIJN VVE Beleid versie 16-10-2020 

DOL FIJN VVE Ouderbeleid versie 13-01-2020 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten (8) zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn 

gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (8) beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid; Veiligheidsplan KDV De Burgt. 

  

  

Na de wijziging verandert er niets aan de locatie en de werkwijze. 

  

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager locatie en clustermanager) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Locatie KDV de Burgt versie augustus 2020) 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen heeft dit onderzoek niet op de 

locatie plaatsgevonden. Door een telefonisch gesprek met de manager en clustermanager is de 

toezichthouder tot onderstaande bevindingen gekomen.  

  

Locatie DOL FIJN Kinderopvang de Burgt en DOL FIJN Peuteropvang De Burgt willen gaan 

samenvoegen zodat deze locatie als één locatie in het Landelijk Register Kinderopvang staat 

geregistreerd. De locatie valt dan onder dezelfde houder namelijk; DOL FIJN KOV B.V.  

 

Tijdens het telefonisch interview vertelt de manager dat aan beide ruimtes (kinderopvang en 

peuteropvang) niets veranderd. Naast de twee groepsruimtes wordt er ook gebruik gemaakt van 

een centrale hal. 

 

De groepsruimte van de peuteropvanggroep is ingedeeld in verschillende hoeken. De VVE-methode 

Piramide is terug te zien in de inrichting van de ruimte. Tussen de peuteropvanggroep en de 

kinderopvanggroep zit een tussendeur die open gezet kan worden. De ruimte op de 

kinderopvanggroep is gericht op de leeftijd van 0-4 jaar. Ook deze ruimte is ingericht in 

verschillende hoeken.  

 

Beide ruimtes zijn bij de start van de locatie goedgekeurd voor het aantal vierkante meters.  

 

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Manager locatie en clustermanager) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
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passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het 

aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf 

jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten 

minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 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 en cao Sociaal Werk. 

 
 

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 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: 

a. het werken met programma’s 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. 
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(art 1.50b 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 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 (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 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) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : DOL FIJN kinderopvang De Burgt 

Website : http://www.dolfijnkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000029173280 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : DOL FIJN Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Postbus 290 

Postcode en plaats : 3770 AG Barneveld 

Website : www.dolfijnkinderopvang.nl 

KvK nummer : 09091432 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Krista de Boer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770 AB BARNEVELD 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 30-11-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 03-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 10-12-2020 

 

 

 



 

17 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 24-11-2020 

DOL FIJN kinderopvang De Burgt te Barneveld 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


