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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Beschouwing 

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

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

rapport per domein verder uitgewerkt.  

 

Feiten over de BSO 

Kinderopvang De Burgt is onderdeel van DOL FIJN kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) 

is gevestigd in het scholencomplex 'Burgthof'. 

Behalve de BSO is ook een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf van dezelfde houder in het 

complex gevestigd. De BSO heeft een registratie voor en biedt opvang aan maximaal 60 kinderen 

in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen worden opgevangen in drie basisgroepen, die 

op rustiger dagen worden samengevoegd. 

De kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar maken gebruik van de hal in de basisschool. 

  

Inspectiegeschiedenis  

 Op 24 april 2018 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden en zijn er geen 

overtredingen geconstateerd. 

 Op 30 juli 2018 is er een incidenteel onderzoek geweest i.v.m. uitbreiding van 40 naar 60 

kindplaatsen. 

 Op 9 april 2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaats gevonden en zijn er geen overtredingen 

geconstateerd. 

 Op 2 september 2019 heeft een incidenteel onderzoek plaats gevonden i.v.m. uitbreiding van 

60 naar 64 kindplaatsen. 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De opvang vindt plaats in drie verschillende groepsruimtes. Ook heeft de buitenschoolse opvang de 

beschikking een eigen buitenruimte en een gedeelde buitenruimte met het kinderdagverblijf en de 

peuterspeelzaal. Het ruime schoolplein van de aangrenzende school wordt in praktijk vooral 

gebruikt. 

Ten tijde van dit onderzoek is er vakantie-opvang, en zijn er 6 kinderen met 1 beroepskracht 

aanwezig. Ze hebben al buiten gespeeld, zijn nu binnen bezig met een activiteit, en ook voor de 

middag staat nog een uitdagende activiteit gepland. 

De beroepskracht heeft de toezichthouder van de benodigde informatie voorzien. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan alle items uit de Wet kinderopvang die bij dit onderzoek zijn getoetst.  
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Bij het incidenteel onderzoek op 2 september 2019 heeft de toezichthouder beoordeeld dat de 

aanvraag tot wijziging van het aantal kindplaatsen naar 64 gehonoreerd kon worden. Deze 

wijziging is nog niet verwerkt in het LRK.  
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Observaties en bevindingen 

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. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

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

beleid. 

 

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. 

 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten handelen volgens dit beleid door middel van 

het laten doorlezen van het beleid, het laten beantwoorden van vragen over dit beleid, en er is een 

vergadering geweest voor invalkrachten waar de aanwezige beroepskracht ook aan mee heeft 

gedaan.  

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

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

kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht 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;   
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 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.   

  

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. Enkele basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

  

Waarborgen van emotionele veiligheid 

Respectvol contact (4-12) 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief 

merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

Voorbeeld: 

Een van de jongere kinderen loopt wat rond met de duim in de mond en kruipt tegen de 

beroepskracht aan die op dat moment ondersteunt bij een knutselactiviteit van twee andere 

kinderen. Als de beroepskracht klaar is met het bieden van hulp stelt ze het jonge kind voor om 

samen verder te gaan met de strijkkralen waar het kind eerder ook al mee bezig was geweest. 

Voorbeeld: 

Twee jongens maken met een ballon en een mandje, gevouwen van papier, een luchtballon. Als 

een van hun ballonnen ineens knapt schrikt en lacht iedereen, behalve de eigenaar van de ballon, 

die in tranen uitbarst. De beroepskracht gaat naar hem toe, troost hem en vraagt hem of hij 

geschrokken is, of dat hij moet huilen omdat zijn ballon kapot is. Als hij gekalmeerd is halen ze 

samen een nieuwe ballon.  

 

Ontwikkeling van persoonlijke competenties 

Autonomie (4-12) 

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 

Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

Voorbeeld:  

Eén van de kinderen vraagt om plakband. De beroepskracht zegt dan: "waar zou je dat kunnen 

vinden denk je?"  

Voorbeeld: 

Eén van de kinderen weet niet hoe hij een mandje voor zijn luchtballon moet vouwen. De 

beroepskracht vraagt hem om een vierkant blaadje te pakken en doet het hem voor. Halverwege 

pakt hij zelf nog een blaadje en doet tegelijk met de beroepskracht de handelingen. Hij krijgt de 

suggestie om het mandje met plakband of lijm in elkaar te zetten, hij bedenkt zelf dat het ook met 

de nietmachine kan en pakt deze erbij.  

 

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 buitenschoolse opvang geboden. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview (met de aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. 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 basisgroepen 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 beroepskracht is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en 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. 

 

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 op 27 juli 2020. Er was 1 beroepskracht aanwezig met 6 kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

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

beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren. 

 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

Uit gesprek met de beroepskracht (invalkracht) blijkt dat zij ook daadwerkelijk zij niet is gecoacht 

door een pedagogisch beleidsmedewerker in 2019 en 2020. Volgens haar is dat alleen voor vaste 

beroepskrachten. Ze heeft net een vast contract gekregen, dus gaat er vanuit dat ze dan coaching 

zal krijgen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO DOL FIJN de Burgt bestaat uit de volgende basisgroepen: 

 Tijgers: bestaat uit20 kinderen in de leeftijd van 6 jaar 

 Poema's: bestaat uit max. 20 kinderen van 4 en 5 jaar 

 Toekan: bestaat uit max. 20 kinderen vanaf 7 jaar. 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met de aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 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 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. 
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(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 van een kindercentrum 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. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet 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 grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 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 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 : 60 

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 :  Karen Stegeman  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 

Adres : Postbus 63 

Postcode en plaats : 3770 AB BARNEVELD 

Planning 

Datum inspectie : 05-08-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 05-08-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 06-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2020 
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Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-08-2020 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


