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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. 

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

onderzoek uitgevoerd bij DOL FIJN Kinderopvang Tipper (KDV). 

 

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

betreffende wijziging beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Beschouwing  

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de onderzoeksgeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

De reden voor dit incidenteel onderzoek is een aanvraag tot het ophogen van 48 naar 60 

kindplaatsen. DOL FIJN wil een extra groep openen op deze locatie, waar ook een buitenschoolse-

opvangvoorziening is gevestigd. De wens van de houder is om op 1 februari te starten met het 

bieden van opvang in deze nieuwe situatie. 

 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

 

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf Tipper, onderdeel van kinderopvangorganisatie DOL FIJN Kinderopvang, is 

gevestigd in een vrijstaand gebouw in de wijk Norschoten in Barneveld. In hetzelfde pand bevindt 

zich ook een buitenschoolse opvang van deze houder. Het kinderdagverblijf heeft een registratie 

voor de opvang van maximaal 48 kinderen in de leeftijd van nul jaar tot de leeftijd waarop het 

basisonderwijs voor die kinderen begint. Er zijn op dit moment twee verticale groepen aanwezig 

van 0-4 jaar (genaamd groep 'Zeesterren' en groep 'Schelpjes'). Op iedere groep mogen maximaal 

16 kinderen opgevangen worden. Daarnaast is er een peutergroep waar VE wordt geboden, ook 

voor maximaal 16 kinderen. De houder wil een verticale groep van 0-4 jaar hieraan toevoegen. 

 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020 werd na herstelaanbod, aan alle voorwaarden voldaan. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 werd aan alle onderzochte voorwaarden voldaan. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 voldeed de locatie, na herstelaanbod op domein 

Pedagogisch klimaat en Veiligheid en Gezondheid, aan de onderzochte voorwaarden. 

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De clustermanager heeft de toezichthouder van alle gevraagde documenten kunnen voorzien en de 

toezichthouder op locatie te woord kunnen staan. Er heeft een rondgang door het pand 

plaatsgevonden. De samenwerking werd door beide partijen als prettig ervaren. 
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Tijdens dit incidentele onderzoek voldoen de beoordeelde getoetste voorwaarden aan de eisen uit 

de Wet kinderopvang. 

 

 

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 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

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

wijzigingen bij de houder bekend zijn geworden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (ophoging kind aantallen, 23-11-2020) 
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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 de 

werkwijze en indeling en grootte van de groepen. 

 

De houder beschrijft ook wat de werkwijze is voor het verlaten van de groepsruimte. 

 

 

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 pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid, waarin o.a. de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen 

is beschreven. 

 

Over de activiteiten buiten de stamgroepsruimte wordt tevens e.e.a. beschreven in zowel het 

werkplan, als in het beleid veiligheid en gezondheid. 

 

Er zijn drie slaapruimtes in de nieuw te starten groep, vandaar dat ook het beleid 'veilig slapen' is 

bekeken. 

 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 

 Protocol(len) (Beleid veilig slapen, meest actuele versie KWIBUS) 

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

 Pedagogisch werkplan (december 2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

Eén beroepskracht van een andere groep van Kinderopvang Tipper (KDV) gaat haar 

werkzaamheden voortzetten in de nieuw te starten groep. 

Zij is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en is gekoppeld aan de houder. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De beroepskracht en de pedagogisch beleidsmedewerker 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 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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. 

 

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

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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 'Beleidsplan veiligheid en 

gezondheid locatie Tipper, december 2020. 

 

Uit het beleid is op te maken hoe men het beleid actueel houdt en of er sprake is van een cyclisch 

geheel. 

  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en gezondheid Locatie Tipper, 

december 2020) 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (Gezondheid KDV Tipper groep 3, Veiligheid 

KDV Tipper groep 3.) 
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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 

Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is. Daarnaast is de inrichting van de ruimten 

beoordeeld. 

 

Inrichting van de ruimten 

 

 

Hal 

In de hal is een hek met slot geplaatst, zodat de entree is gescheiden van de speelruimte aldaar. 

De kapstokken hebben plaatsgemaakt voor extra speelgoed zoals autootjes en fietsjes en er is 

voldoende ruimte voor het gebruik van zitzakken en matten. 

 

Zeesterren 

Deze ruimte is ingericht met behulp van de pedagogisch coach. Er zijn diverse speelhoeken, zoals 

een keuken-hoek, een auto-hoek, een relax-hoek met bed en boeken, en een hoge box met 

hieronder speelplekken. Deze box fungeert als room-divider zodat de relax-hoek voor de wat 

grotere kinderen is afgeschermd zonder dat het toezicht op de baby's is afgenomen. 

 

Schelpjes 

De babybox staat tegen de wand, met ervoor een leeshoek en bank om te kunnen ontspannen. Er 

is een poppenhoek, stamtafel en auto-hoek, dit alles in vrolijke kleuren welke een eenheid vormen, 

ook met de andere groepsruimten. 

 

Peuteropvang 

De peuteropvang is nieuw gevestigd bij binnenkomst einde van de gang links. De ruimte bevat een 

sanitaire ruimte aangrenzend aan de groepsruimte, welke gedeeld zal worden met de nieuw te 

starten groep. 

 

KDV-groep 3 

Deze ruimte wordt nu nog gebruikt door de kinderen uit de buitenschoolse opvang. De ruimte 

wordt door de pedagogisch coach en beroepskrachten ingericht en geschikt gemaakt voor kinderen 

van 0 tot 4. Er zal gebruik gemaakt worden van hoeken door meubels speels in de ruimte te 

plaatsen. De sanitaire ruimte is aangrenzend aan de ruimte van de peuteropvang en zal worden 

gedeeld. 

 

 

Beschikbare vierkante meters 

 

 

Zeesterren 

 Benodigd: 16 kinderen x 3,5 m2 = 56 m2 
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 Beschikbaar: stamgroepruimte 56,3 m2 + hal 30 m2 = 86,3 m2 

 

Schelpjes 

 Benodigd: 16 kinderen x 3,5 m2 = 56 m2 

 Beschikbaar: stamgroepruimte 51,5 m2 + hal 30 m2 = 81,5 m2 

 

Peuteropvanggroep 

 Benodigd: 16 kinderen x 3,5 m2 = 56,5 m2 

 Beschikbaar: stamgroepruimte 40,5 m2 + hal 30 m2 = 70,5m2 

 

KDV-groep 3 

 Benodigd: 12 kinderen x 3,5m2 = 42m2 

 Beschikbaar: 42,2 + hal 30m2 = 72,2m2 

 

Buitenruimte 

 Benodigd: 60 kinderen x 3 m2 = 180 m2 

 Beschikbaar: 331,8 m2 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (clustermanager) 

 Observatie(s) (3 december 2020) 

 Plattegrond 
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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) 

 

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) 

 

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) 
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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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : DOL FIJN Kinderopvang Tipper 

Website : http://www.dolfijnkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000017162440 

Aantal kindplaatsen : 48 

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 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 :  Inge van Rooijen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770 AB BARNEVELD 
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Planning 

Datum inspectie : 03-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 08-12-2020 

Vaststelling inspectierapport : 09-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2020 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


