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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 
Opbouw van de 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 
KDV Tuimelaar is onderdeel van DOL FIJN kinderopvang. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een 
pand op een bedrijventerrein in Barneveld. Er zijn 4 groepen in het pand aanwezig; een babygroep 
voor 9 kinderen van 0-2 jaar, een verticale groep voor 16 kinderen van 0-4 jaar, een verticale 

groep (Jona) voor 15 kinderen van 0-4 jaar en een peutergroep voor 16 kinderen van 2-4 jaar. 
De groep Jona was eerder verbonden aan de locatie DOL FIJN Jona-Veller, de groep was in praktijk 
een dependance hiervan en stond los van Tuimelaar. Na de bevindingen bij het jaarlijks onderzoek 
in 2019 is ervoor gekozen om voor deze groep een apart LRK aan te vragen wat ook is gebeurd.  
 
In de loop van 2019 bleek dat een extra groep (dependance) voor Jona niet meer nodig. Vanaf 01-
02-2020 is de registratie voor Jona op dit adres beëindigd en maakt de groep integraal onderdeel 

uit van KDV Tuimelaar.  
 

Onderzoek geschiedenis 
 Jaarlijks onderzoek maart 2019: geen tekortkomingen; 
 Jaarlijks onderzoek maart 2018: geen tekortkomingen; 
 Jaarlijks onderzoek 2017: tekortkomingen binnen het domein Veiligheid en Gezondheid; 

 Jaarlijks onderzoek 2016: tekortkoming binnen domein Veiligheid en Gezondheid. 
Bevindingen 
Tijdens het inspectiebezoek is op alle groepen geobserveerd en met een aantal beroepskrachten 
gesproken. De beroepskrachten zijn blij met de integratie van Jona in het kdv. Zij werken en 
voelen zich als één team.  
De medewerkers hebben alle voorhanden informatie verstrekt en er was er een duidelijk beeld van 
de dagelijkse praktijk. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

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. 

Bij dit onderzoek is de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld. 
 
 
  

 

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 
locatie gebonden beleid. Tijdens werkoverleg en teambesprekingen komen onderdelen uit het 
beleidsplan aan bod. Daarnaast vindt coaching on the job plaats.  
 
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 een interview met een aantal 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 met 

voorbeelden uit de praktijk hieronder beschreven. 
  
Feiten 
De observatie vond plaats op de ochtend en op alle vier groepen. Er was vrij spel, er werd 
voorgelezen of aan tafel fruit gegeten en gedronken. De groep Jona had eerder een aparte status 
(en registratie) maar is per 01-02-2020 onderdeel geworden van KDV Tuimelaar. De 
beroepskrachten ervaren dat ook als zodanig, het is één team. 

 
Indicatoren en de praktijk 
In alle groepen heerst een prettige en ontspannen sfeer. De kinderen en de beroepskrachten zijn 
op hun gemak bij elkaar. Er zijn bekende rituelen en de beroepskrachten stemmen geregeld even 
kort met elkaar af.  
 

Indicator 

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. 
 
Praktijk 

In verschillende korte gesprekjes komt naar voren dat de beroepskrachten de kinderen goed 
kennen en op de hoogte zijn van persoonlijke omstandigheden. De beroepskracht ziet dat een 
meisje nieuwe schoenen heeft en vraagt: 'heeft je zus ook nieuwe schoenen? Zullen we zo even 
kijken? Kun je haar ook even een kus geven'.  
In een andere groep komt een jongetje moeilijk in slaap. De beroepskracht loopt met hem rond en 
wiegt hem. Ze vertelt dat hij thuis gewend is om in de kinderwagen gewiegd te worden tot hij 
slaapt.  

In de babygroep wordt plezier gemaakt met een jongetje dat naar de kapper is geweest. Ze doen 
samen voor hoe lang zijn haar was.  
 
Indicator 

Initiatief                                                           
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 

spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.  
 
Praktijk 
Tijdens het voorlezen kunnen kinderen op verschillend niveau aansluiten. Het ene kind benoemt de 
dieren en ander, iets ouder kind wordt gevraagd of zij weet hoe het verder gaat en of zij daar iets 
over kan vertellen.  

In een andere groep loopt een jongetje wat rond en komt niet echt tot spel. Een beroepskracht 
vraagt of ze samen in de bouwhoek zullen spelen en biedt hem daar materiaal aan.  
Een andere beroepskracht gaat op ooghoogte zitten om met een jongetje te bespreken wat hij doet 
en wat hij er nog bij zou kunnen pakken.  
 
Indicator 
Autonomie                                                        

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
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Praktijk 
In alle groepen doen zich situaties voor waarbij duidelijk is dat er respect is voor autonomie, de 

eigenheid van het kind. Zo Kiest een kind een ander liedje dan dat is voorgesteld. Dat liedje wordt 
ook gezongen. 
In een andere groep ruimten de kinderen samen het speelgoed op voordat ze aan tafel gaan. Een 

meisje heeft nog een grote puzzel die nog niet af is. De beroepskracht vraagt of zij die later nog wil 
afmaken. Het meisje antwoordt bevestigend en ze zoeken samen naar een oplossing hoe de puzzel 
en de losse stukjes zo weggelegd kunnen worden dat zij er later weer mee verder kan.  
 
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. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met een aantal beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Tuimelaar februari 2020) 
 

Personeel en groepen 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 
Kinderopvang. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
Tevens is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de schriftelijke vastlegging hiervan 

beoordeeld. 
 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Alle aanwezige beroepskrachten en de beide stagiaires zijn geregistreerd in het Personenregister 
Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder.  
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
 
 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten 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 18-02-2020. 
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Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 
het aantal aanwezige kinderen. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft de urenverdeling per kindercentrum 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 

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

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

Uit gesprekken met beroepskrachten blijkt dat zij ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een 
pedagogisch beleidsmedewerker in 2019. 
 
De coaching is zowel ingezet in de vorm van coaching on the job als in workshopbijeenkomsten. Zo 
is bijvoorbeeld de inrichting van de groepen opnieuw bekeken en zijn er verschillende hoeken 
ingericht. ook ondervinden de beroepskrachten ondersteuning bij de aanpak van kinderen die meer 

aandacht vragen.  
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

KDV Tuimelaar bestaat uit de volgende stamgroepen: 
 Babygroep voor maximaal 9 kinderen van 0-2 jaar 

 Peutergroep voor maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar 
 Verticale groep voor maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar 

 Verticale groep Jona voor maximaal 15 kinderen van 0-4 jaar. 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (met een aantal beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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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) 

 

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) 

 

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 
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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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : DOL FIJN Kinderopvang Tuimelaar 

Website : http://www.dolfijnkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000017162467 
Aantal kindplaatsen : 56 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : DOL FIJN Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Postbus 290 
Postcode en plaats : 3770AG 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 : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Annelies Cozijnsen 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 18-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 27-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 05-03-2020 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-02-2020 

DOL FIJN Kinderopvang Tuimelaar 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. 

 
 
 

 
 
 

 


