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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
 

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. 
 
Feiten over het kindercentrum 
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 tot in de loop van de middag. Er wordt opvang geboden aan maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden, middels 
de methode 'Piramide'. Voor alle peuters is een warme overdracht met de basisschool. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Jaarlijks onderzoek 07-09-2017; na herstelaanbod wordt aan de voorwaarden voldaan. 

Jaarlijks onderzoek 15-03-2018; tekortkoming op domein pedagogisch klimaat en ouderrecht, 
daarvoor is een nader inspectieonderzoek gedaan, de bevindingen: het opleidingsplan voor de 
medewerkers VVE is opgesteld en de inspraak over het beleid voor de ouders is geregeld. De 
tekortkomingen uit 2018 zijn hiermee opgeheven. In 2019 voldoet Peuteropvang de Bengels aan 
de getoetste voorwaarden. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 

In het jaar 2020 heeft de houder de kwaliteitsverbeteringen in het kader van IKK verder uitgezet.  
Voor de pedagogische kwaliteit betekent dit dat er een professionele pedagogisch 

beleidsmedewerker werkzaam is en een coach die de beroepskrachten in de praktijk begeleidt. De 
houder heeft alle nieuwe ontwikkelingen proactief bijgehouden en ingezet en voldoet aan de 
(nieuwe) eisen. 
 

De indeling van de ochtenden in activiteiten en rustmomenten is in ontwikkeling omdat de 
openingstijden zijn uitgebreid. De beroepskrachten denken mee bij de pedagogische invulling voor 
de eigen locatie. De groepsruimte is hernieuwd ingericht en er wordt gebruik gemaakt van een 
bewegingslokaal. De pedagogische coach geeft advies in de praktijk. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

 
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 
geobserveerd en beoordeeld. 
Eveneens zijn de basisvoorwaarden van de voorschoolse educatie beoordeeld. 

 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan en een pedagogisch 
werkplan met locatie gebonden informatie. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor 
dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De beroepskrachten 
worden betrokken bij het actualiseren van het werkplan blijkt uit interview met de beroepskracht. 
Op de locatie is overleg o.a. over de pedagogische praktijk 

 
Het voldoet aan de eis. 
 
 

Pedagogische praktijk 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie een interview met de beroepskrachten onderzocht. 

 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 
 
 Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 

 Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische   

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving; 

 Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
 Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
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Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven. 
 

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden 
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 
 
Feitelijk 
De observatie heeft op donderdagmorgen plaatsgevonden en de volgende activiteiten zijn gezien: 
 
vrij spel: in groepsruimte, buiten en in het bewegingslokaal 

kringactiviteit: eten en drinken, zingen 
activiteiten: constructie spel, (voor)lezen, uitzetten trein 
 
Indicator 
 
Emotionele veiligheid 

 

Kennen/ herkennen         
"De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 
gebruikt". 
 
In de praktijk 

Het specifieke gedrag van een kind valt op en dit wordt met de ouders besproken. De 
omstandigheden en de gezinssituatie is bekend bij de beroepskrachten. De beroepskrachten geven 
het kind grenzen (met name in contact met andere kinderen) en dat gebeurt op een positieve 
wijze. 
Een kind krijgt een bepaalde stoel omdat hij/zij dan beter blijft zitten. 
De beroepskrachten kunnen zien aan de houding van het kind als het moet plassen en helpen 
herinneren. 

 
Indicator 
 
Sociale competentie 

 
"Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan". 

 
In de praktijk 
Tijdens het buitenspelen komen kinderen naar de beroepskracht toe als zij op een een bepaald 
fietsje willen rijden of op een speeltoestel. De beroepskracht helpt ze door het ze zelf te laten 
vragen. Ze ondersteunt daarbij door 'de bezitter te vertellen dat deze er al een tijdje op zit. 
Een kind geeft een kus aan een ander kind. Hier wordt positief aandacht aan gegeven. "Hij vindt 
jou lief", verklaart de beroepskracht. 

De kinderen wordt gevraagd om ruimte aan elkaar te geven en krijgen tijd om zelf een oplossing te 
bedenken. Een kind zegt tegen de beroepskracht dat een ander op zijn stoel zit. De beroepskracht 
zegt dat het zou kunnen, maar dat ze het niet weet, want er staat geen naam op het stoeltje. Na 
enige twijfel en onderzoek aan de stoel besluit het kind om op de vrije stoel te gaan zitten. De 
beroepskracht maakt een grapje omdat ze hem nu zo goed kan zien. 
 
Stimulerend contact                                           

"De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten".  

 
In de praktijk 
In de kring vinden gesprekken plaats. Zowel kinderen als beroepskrachten starten een gesprek. 
Het gesprek gaat bijvoorbeeld over wat als ontbijt is gegeten, over kleding met een capuchon of 

een kraag. Een kind begint over de boom met bloesem die te zien is. 
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Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 
beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 
 
 

Voorschoolse educatie 

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. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 
voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis. 
 
Met ingang van 1 juli 2018 is een artikel toegevoegd aan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie, onderdeel van de Wet kinderopvang waar de houder aan moet voldoen. 
Deze nieuwe (extra) basisvoorwaarden hebben betrekking op de beschrijving van de uitvoering 

voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan, de uitvoering en de evaluatie ervan. 

Het kindercentrum werkt met het door het Nederlands Jeugdinstituut erkend Voorschoolse Educatie 
programma Piramide. 
 
Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat allerlei activiteiten worden 
aangeboden om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. In de kring worden 
liedjes gezongen en rekenkundige begrippen uitgewerkt (klein-groot/veel-weinig)  en kleuren 

benoemd. Er wordt (beweeg)spel (grove motoriek) gedaan in het bewegingslokaal. In kleinere 
groepjes wordt constructiemateriaal gebruikt en wordt voorgelezen. Werkstukjes van het laatste 
thema zijn te zien als voorbeeld van o.a. de fijne motoriek. De sociale competentie krijgt aandacht 
door bewust te maken van de ander (ruimte geven/delen) en het laten oefenen in zelfstandig 
contact te maken met de ander. 
 

Er wordt gestructureerd en met samenhang de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. In het werkplan wordt de wijze waarop de 
ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling concreet beschreven. 
 

Tijdens het inspectiebezoek is er geen thema. Het thema Ziek en Gezond en afgesloten en het 
volgende thema is Kleding 

 
Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE. Dat wil zeggen dat bij 
Peuteropvang De Bengels de kinderen met indicatie 3 dagen komen van 5 uur en 20 minuten. Per 
week wordt zodoende 16 uur VVE aangeboden. Per acht aanwezige kinderen is ten minste één 
beroepskracht aanwezig. In totaal worden er maximaal 16 kinderen tegelijkertijd opgevangen. Ten 
tijde van de inspectie zijn 11 kinderen aanwezig. 
 

De beroepskrachten voldoen aan de volgende drie eisen. 
 
 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 2019-2020. 
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. 
 

Het voldoet aan de eisen 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Annemieke Duits) 
 Observatie(s) 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 Website 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (2) 
 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) (2) 
 Pedagogisch beleidsplan (Peuteropvang DOL FIJN 27-2-2020) 
 Pedagogisch werkplan 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2019-2020) 
 VVE-beleid 
 
 
 

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. 
 
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
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 (2) zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn 

gekoppeld aan de houder. 
 
De houder voldoet aan de eisen. 
 
 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (2) en de pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 
 
Het voldoet aan de eisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 
beroepskrachten. De presentielijst van week 10 is ingezien. 
 

 Datum  Aantal aanwezige 
kinderen 

 Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

 Aantal benodigde 
beroepskrachten 

4 
maart 

11 2 2 

 
Het voldoet aan de eis. 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens over 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond 

hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid 

beoordeeld, gesplitst in uren voor beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. Uit de 
urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan: 
 
 De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 
 De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders. 
 De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren. 
 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Uit gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een 
pedagogisch beleidsmedewerker in 2019 
 

 coaching vond plaats door middel van coaching-on-the-job 
 

De urenverdeling van 2020 voor is door de toezichthouder ook ingezien. 
 
De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De locatie is drie ochtenden (tot vroeg in de middag) in de week geopend. Per dagdeel is er één 
stamgroep van maximaal 16 kinderen aanwezig. 
 
Het voldoet aan de eis. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Annemieke Duits) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (2) 
 Presentielijsten (week 10) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en uitvoering.  
 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De bewegingsruimte is in gebruik. Deze is voorzien van spelmateriaal voor de grove motoriek. Er 
staat een speeltoestel met trapje en glijbaan. Er zijn grote blokken, rollen en matten zoals je deze 

wel ziet in een gymzaal. Naast de glijbaan aan de andere kant het raam staat een gesloten binnen 
zandbak. In de groepsruimte zijn ook in een speelhoek verkleedkleren aanwezig en auto's 
(fantasiespel). Onder het speeltoestel is een matras/mat waar de kinderen kunnen spelen. 
 
In de praktijk 
De kinderen maken gebruik van het speeltoestel met de glijbaan. Klimmen klauteren op de grote 

blokken en rollen, springen en maken vaart. In de praktijk is tijdens de observatie gezien dat vaak 
botsingen voorkomen, dat spelmateriaal van de verkleedhoek worden meegenomen naar de 

speelplaats met de grote blokken en matten. De kinderen trekken speelgoed uit elkaars handen en 
zitten elkaar in de weg op de matten want het spel kan en mag daar actief zijn!  
De autootjes liggen (door het spel) vlak naast de matten waardoor je er makkelijk over kunt 
struikelen. Een kind klimt op de binnen zandbak en wordt daar weer af geholpen door de 
beroepskracht. De beroepskracht heeft het druk om alles in juiste banen te leiden, corrigeert een 

aantal keren en vertelt tijdens de inspectie dat zij het belangrijk vindt dat ook de kleinsten zich hier 
op hun gemak moeten voelen. 
 
Er is een risico-inventarisatie opgesteld voor het bewegingslokaal. Het speelhuis met de glijbaan en 
de grote spelmaterialen ontbreken in de beschrijving. Terwijl dat juist bijzonder is in deze 
binnenruimte en omdat vallen en botsen tot de grootste risico's is benoemd in het veiligheidsplan. 
De risico's zijn niet voldoende beschreven en de concrete maatregelen ontbreken. 

 
De combinatie van de speelhoek met de verkleedkleren is niet gelukkig met spel die de grove 
motoriek stimuleert en het vrije spel van de kinderen. De ruimte (tussen materialen en 
speelplaatsen) is daarvoor te klein in samenhang met het aantal kinderen.  
 

Herstelaanbod 

 
 aanvullen van de risico-inventarisatie veiligheid van het bewegingslokaal met het spelmateriaal 

voor de grove motoriek, het speelhuis met de glijbaan en het vaststellen van de concrete 
maatregelen/regels in het bewegingslokaal 

 verplaatsen binnen zandbak 
 
De risico-inventarisatie is aangevuld met het spelmateriaal voor de grove motoriek en de glijbaan. 

De maatregelen zijn beschreven. 
 
De beroepskrachten hebben het bewegingslokaal nieuw ingericht waardoor er veel ruimte rondom 
de matten, blokken en rollen komt. De binnen zandbak is er niet meer en helemaal aan de zijkant 
zijn twee speelhoeken gemaakt waarvan een is afgeschermd met een dwars geplaatste kast. 
 
Conclusie 

De voorwaarden voldoen na herstelaanbod aan de eisen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

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 van een kindercentrum 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) 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Annemieke Duits) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Website 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid PO de Bengels 2018) 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (Rie veiligheid PO de Bengels 02-2019 en 
2020) 

 Beleid Veiligheid van accommodaties en materialen 
 Mails aan Annemieke Duits en Henny Booij 
 Herstelaanbod ontvangen op 23 maart 
 Foto's bewegingslokaal 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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) 
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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 
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 wordt vormgegeven 

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) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

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) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 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) 
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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) 

 

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) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch 
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 
het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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 van een kindercentrum 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) 
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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 Peuteropvang B.V. 
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 :  Jeanne Goeting 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 05-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 24-03-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


