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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 onderzoek heeft plaatsgevonden op 21 april 2022. 

 

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 

BSO de Tonselsedreef is onderdeel van koepelorganisatie Doomijn. Doomijn biedt opvang aan op 

kinderdagverblijven (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-12 jaar) en peuteropvang. BSO de 

Tonselsedreef is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.15 uur geopend en op 

woensdag en vrijdag van 12.30 uur tot 18.15 uur geopend. Tijdens vakantieperiodes zijn zij de 

hele dag geopend. De locatie bevindt zich in Christelijke basisschool De Triangel in Harderwijk.  

 

Inspectiegeschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek 26-10-2017; Er is een tekortkoming in het domein "accommodatie en 

inrichting". 

• Nader onderzoek 22-1-2018; De tekortkomingen zijn nog niet hersteld. 

• Nader onderzoek 24-4-2018; De tekortkomingen zijn nog niet geheel hersteld. 

• Jaarlijks onderzoek 08-11-2018; Er wordt voldaan aan alle onderzochte voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 13-08-2020; Er wordt voldaan aan alle onderzochte voorwaarden. 

 

De inspectie 

De inspectie heeft in de meivakantie plaatsgevonden waardoor de BSO de hele dag geopend was. 

De inspectie verliep in een prettige sfeer. Er heeft een interview op de locatie plaatsgevonden met 

de beroepskrachten en de locatiemanager en de pedagogische praktijk is geobserveerd. Tijdens de 

inspectie zijn de binnen- en buitenruimte gezien waar de kinderopvang gebruik van maakt. Er zijn 

documenten opgevraagd ten behoeve van de inspectie waaronder het pedagogisch beleidsplan en 

werkplan, diploma`s van de beroepskrachten, kindplanning en de roosters. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit het documenten onderzoek is gebleken dat de houder volledig op alle onderzochte punten 

voldoet. In het inspectierapport is de verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Doomijn, de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, kent een algemeen pedagogisch 

beleidsplan. De locatiegebonden onderdelen zijn in een pedagogisch werkplan als aanvulling op het 

algemeen beleidsplan uitgewerkt. (versie maart 2022) 

 

De documenten tezamen, te noemen het pedagogisch beleid, vormen uitgangspunt bij de toetsing 

van de vereiste voorschriften. 

 

De volgende items worden concreet beschreven: 

• De wet schrijft voor dat de volgende vaardigheden worden omschreven: motorisch, cognitief, 

taal en creatief. In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgelegd hoe de kinderen worden 

uitgedaagd op diverse ontwikkelingsgebieden. (versie 2020) 

 

In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgelegd hoe de kinderen worden uitgedaagd op diverse 

ontwikkelingsgebieden.  

 

Daarnaast staan de volgende onderwerpen onder andere beschreven: 

• Pedagogische visie van Doomijn 

• De belofte van Doomijn aan de kinderen, ouders en de maatschappij 

• Het volgen en delen van ontwikkeling 

• Mentorschap 

• Stamgroepen en basisgroepen en het verlaten van de basisgroep. 

• activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen. 

• halfuur-regeling en drie-uursregeling 

• Wenafspraken 

• gebruik van extra dagdelen/ ruildagen 

• Taken van vrijwilligers, stagiairs en beroepskrachten in opleiding 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
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Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden. 

 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden, waarbij op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is 

toegezien: 

1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 

de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 

gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen. 

2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 

cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 

kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een 

veranderende omgeving. 

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

4. 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. 

 

Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 

de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 

daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

 

A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is 

respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich 

emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

Voorspelbaarheid. De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start en het verloop van 

een activiteit; de situatie is voor kinderen inzichtelijk. 

 

Voorbeeld 

De kinderen gaan naar de speeltuin en krijgen hesjes aan waardoor ze snel herkenbaar zijn voor 

de beroepskrachten. Tijdens de observatie is duidelijk te zien dat kinderen gewend zijn om bij het 

hek te wachten voor vertrek, twee aan twee te lopen en tussen de beroepskrachten inlopen. 

Bij aankomst in de speeltuin legt de beroepskracht eerst aan de kinderen uit waar zij mogen spelen 

en waar niet. 

De kinderen die ouder zijn dan 7 jaar mogen zelfstandig schommelen; jongere kinderen moeten dit 

even komen vragen aan de beroepskrachten.  
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Kennis pre-puberfase 

De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de prepuberteit verloopt en houden hier 

rekening mee in hun manier van omgaan en aanspreken van de 8 + ers. De beroepskrachten 

weten om te gaan met pre-puberaal gedrag( uitdagen, grenzen opzoeken en voorspelbaarheid) van 

8 + ers; hierbij worden ieders grenzen( van de beroepskracht, de 8+er, andere groepsgenoten 

goed bewaakt.  

 

Voorbeeld 

Een groepje oudere jongens loopt bij elkaar en steken hun middelvinger naar elkaar op. De 

beroepskracht ziet dit en zegt: "Helaas pindakaas, dat zag ik...Ik wil dat niet meer zien, zullen we 

dat afspreken?" De jongens moeten er om lachen dat de beroepskracht het had gezien, maar 

stoppen met hun gedrag en lopen rustig verder met de groep mee. 

 

B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 

gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 

functioneren in een veranderende omgeving. 

Doelgericht aanbod. 

De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 

en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De 

beroepskrachten plannen speelwerkactiviteiten met een doel (bijv. fantasie - en rollenspel, 

ontdekken, sport en natuur) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel, 

zowel op groepsniveau als voor individuele kinderen. 

 

Voorbeeld 

De beroepskrachten gaan met de kinderen spelen in de nabijgelegen speeltuin. 

Hier zijn uitdagende speeltoestellen aanwezig voor iedere leeftijdsgroep. Een aantal kleinere 

kinderen zoekt de evenwichtsbalk op. De beroepskracht staat erbij en stimuleert de kinderen erop 

te gaan staan en complimenteert de kinderen: één, twee, drie, goed zo!! 

Een kindje staat er een beetje bij te kijken. De beroepskracht vraagt: "Wat wil jij gaan doen?" Het 

kindje geeft aan dat hij het niet zo goed weet. De beroepskracht vraagt: Zullen we dan samen iets 

gaan doen? Het kindje zegt: "ja, ik wil daarheen" en wijst naar een speeltoestel verderop. De 

beroepskracht gaat met hem mee.  

 

Conclusie  

De houder biedt verantwoorde dagopvang door ervoor zorg te dragen dat: 

• Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

• kinderen ondersteund en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn 

gekoppeld aan de koepelorganisatie Doomijn. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Van de twee beroepskrachten die op de locatie aanwezig waren, zijn de volgende diploma's 

overlegd: 

- 1 x het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker niveau 4 

- 1 x het diploma pedagogisch medewerker niveau 3 

 

Conclusie: 

De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit zijn van een passende opleiding zoals opgenomen 

in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

stagiaires 

De toezichthouder heeft de roosters van week 16, 17 en 18 steekproefsgewijs ingezien. 

De houder zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.   

Naast de BSO is er ook een kinderdagverblijf van dezelfde organisatie op het terrein aanwezig. 

Hierdoor is er altijd een achterwacht beschikbaar en zijn er altijd twee volwassenen in het 

Kindcentrum aanwezig.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO Tonselsedreef biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij hebben twee 

groepen (dierentuin en boerderij) waar zij op maandag, dinsdag en donderdag op iedere groep 

maximaal 22 kinderen per dag opvangen. Op woensdag en vrijdag wordt alleen op de groep 

dierentuin aan maximaal 22 kinderen opvang aangeboden.    

 

Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor is voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de 

ontwikkeling van hun kind. Tijdens het intakegesprek wordt bekend gemaakt wie de mentor is. 

Deze informatie is ook terug te vinden in het ouderportaal van mijndoomijn. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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 basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d 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 participerende ouder; 

c. 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; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 
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f. 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 f 

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 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. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a 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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Doomijn BSO Tonselsedreef 

Website : http://www.doomijn.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000051366428 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Doomijn 

Adres houder : Postbus 1064 

Postcode en plaats : 8001 BB Zwolle 

Website : www.doomijn.nl 

KvK nummer : 05027189 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Kisters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 

 



 

 

14 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-04-2022 

Doomijn BSO Tonselsedreef te Harderwijk 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-05-2022 

Zienswijze houder : 20-05-2022 

Vaststelling inspectierapport : 23-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-05-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 21-04-2022 heeft Doomijn Kinderopvang de volgende 

opmerking over het conceptrapport; 

Wij zijn blij met deze positieve GGD rapportage waarin aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. 

Wij kunnen ons vinden in het rapport dat door, 

mevr. J. Kisters Toezichthouder GGD Noord- en Oost-Gelderland, is opgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 


