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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. 
 
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van het kindercentrum nog in 
overeenstemming is met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Een jaarlijks onderzoek 
wordt op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd. Op basis van het opgestelde risicoprofiel 
werkt de toezichthouder de benodigde inspectieactiviteit voor het kindercentrum uit. Dit gebeurt 
binnen de kaders van de gemeentelijke afspraken. De toezichthouder stelt de diepgang, frequentie 
en type van onderzoek vast. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere vestiging. 
 
De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden. 
• Een bezoek aan het kindercentrum. 
• Interviews met de aanwezige beroepskracht(en) tijdens het bezoek aan het kindercentrum. 
• E-mail contact met de manager. 
 
Dit onderzoek betreft een 2e deel van het jaarlijkse onderzoek. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
 
Algemene informatie over het kindercentrum  
Doomijn BSO Paulus Potterstraat is onderdeel van Stichting Doomijn Kinderopvang Noord. 
Stichting Doomijn biedt naast buitenschoolse opvang ook peuteropvang en dagopvang aan. 
 
Het kindercentrum staat als buitenschoolse opvang geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) met 22 kindplaatsen. Er is 1 basisgroep van maximaal 22 kinderen in de 
leeftijd van 4-13 jaar. 
 
De openingstijden zijn: 
• Voorschoolse opvang van maandag t/m vrijdag van 07:30 - 08:30 uur; 
• Naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 - 18:15 uur en op 

woensdag en vrijdag van 12.00 – 18.15 uur; 
• In schoolvakanties van 07.30 – 18.15 uur. 
 
Doomijn BSO Paulus Potterstraat is gevestigd in brede school ‘Futura’ samen met de dagopvang, 
peuteropvang van Doomijn en de basisscholen ‘CBS De Wegwijzer’ en ‘OBS Heidepolle’. 
Er wordt gebruik gemaakt van het peuter/BSO-lokaal, de keuken grenzend aan het lokaal en het 
speellokaal. Als buitenruimte kan BSO Paulus Potterstraat gebruik maken van het omheinde 
schoolplein. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd: 
 
2016 – Jaarlijks onderzoek op 18-07-2016 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid op de 
onderdelen veiligheid en gezondheid en accommodatie en inrichting m.b.t. binnenruimte. 
  
2017 – Jaarlijks onderzoek op 27-02-2017 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid op het 
onderdeel veiligheid en gezondheid. 
  
2018 - Jaarlijks onderzoek op 08-05-2018 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum niet aan alle inspectie-items voldoet die in dit 
onderzoek getoetst zijn. Er is overleg en overreding is toegepast op het onderdeel pedagogisch 
beleid. 
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De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid op de 
onderdelen stabiliteit van de opvang voor kinderen en accommodatie m.b.t. eisen aan ruimten. 
De gemeente Weststellingwerf heeft een waarschuwingsbrief naar de houder gestuurd ten aanzien 
van de tekortkomingen. 
 
2018 - Jaarlijks onderzoek op 16-10-2018 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit 
onderzoek getoetst zijn. 
 
2019 - Jaarlijks onderzoek op 19-03-2019 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid op het 
onderdeel accommodatie m.b.t. eisen aan ruimten. 
 
 
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit 
onderzoek getoetst zijn. 
 

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

Accommodatie 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  

Eisen aan ruimtes 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² 
buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het 
kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de 
directe nabijheid van het kindercentrum. De binnen- en buitenspeelruimtes waar kinderen 
verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend 
ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Het kindercentrum heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Uit 
onderstaand schema blijkt dat het kindercentrum over voldoende m² binnenspeelruimte beschikt 
voor maximaal 22 kindplaatsen (conform het aantal geregistreerde kindplaatsen in het Landelijk 
Register Kinderopvang). 
 

Maximaal aantal 
kindplaatsen 

Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

 
1 basisgroep met 
maximaal 
22 kindplaatsen 
 

 
Binnenspeelruimte: 
Peuterruimte/BSO-ruimte: 70,5 m² 
Chillruimte: 9 m² 
Keuken (zonder gang): 18 m² 
Speellokaal: 88 m² 
 

 
Binnenspeelruimte: 
185,5 m²: 22 kindplaatsen = 8,43 m² 
per kind 

 
De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van 
de op te vangen kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het peuterlokaal, de keuken en het 
speellokaal. 
In het peuterlokaal is een van de slaapkamers ingericht als 'Chillruimte' voor de kinderen. De 
ruimtes zijn ingericht met diverse activiteitenhoeken. Er is materiaal voor de kinderen van de 
buitenschoolse opvang aanwezig om mee te spelen zoals bijvoorbeeld Lego, Kapla, Playmobil en 
divers knutselmateriaal (in de kast in de keuken). 
 
Zowel de binnen- als de buitenspeelruimte zijn volgens de beroepskrachten toegankelijk voor de 
kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. 
De opvang moet zo georganiseerd zijn dat kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde 
buiten kunnen spelen. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview met de aanwezige beroepskrachten op 09-12-2019 
• Observaties van de ruimtes en het spelmateriaal op 09-12-2019 
• Plattegrond binnenruimte, ontvangen per mail op 11-04-2019 
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Ouderrecht 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en iedereen die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid en brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, en de mogelijkheid 
om de geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op een passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. Het inspectierapport dient de houder zo spoedig mogelijk op zijn website 
te plaatsen zodanig dat het rapport voor ouders en medewerkers gemakkelijk vindbaar is.  
 
Het beleid van de houder is dat ouders en iedereen die daarom verzoekt worden geïnformeerd 
onder andere door middel van: 
• de website;    
• de ouderinformatiefolder; 
• nieuwsbrieven; 
• het intakegesprek; 
• de dagelijkse overdracht; 
• het ouderportaal 'mijndoomijn'; 
• sociale media. 
De informatie is voldoende gedetailleerd om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven. 
 
Het inspectierapport is inzichtelijk voor ouders en medewerkers. Op de website van de houder is bij 
het kindercentrum een directe link geplaatst naar het inspectierapport op de website van het 
Landelijk Register Kinderopvang. 
 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders, o.a. via de algemene informatie en het 
kennismakingsgesprek. Ook op het ouderportaal en op de website is informatie over de 
geschillencommissie te vinden. 
 
In het locatiespecifiek werkplan van het kindercentrum staat vermeld dat er wordt afgeweken van 
de beroepskracht-kindratio. Het locatiespecifiek werkplan is voor de ouders inzichtelijk middels het 
ouderportaal. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel informatie. 
 

Klachten en geschillen 

De houder treft een schriftelijke interne regeling voor de afhandeling van klachten over een 
gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind en over de 
overeenkomst tussen houder en de ouder. Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil 
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie. 
Ook oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen 
aan de Geschillencommissie. 
 
De houder heeft een schriftelijke interne klachtenregeling opgesteld. Er wordt grotendeels gebruik 
gemaakt van het model reglement van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep en 
BOinK. In het reglement wordt vermeld hoe de organisatie omgaat met klachten van ouders over 
een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind en/of 
over de overeenkomst tussen de houder en de ouder. De regeling voorziet er in ieder geval in dat: 
• De ouder zijn klacht schriftelijk bij de houder indient. 
• De houder de klacht zorgvuldig onderzoekt. 
• De houder de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling 

van de klacht. 
• De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes 

weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld. 
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• De houder de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt. 
• Er in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar 

aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd. 
In de interne klachtenregeling wordt ook informatie verstrekt over de geschillencommissie en het 
klachtenloket. 
 
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders, o.a. via de website, het ouderportaal en het kennismakingsgesprek. 
 
De houder heeft een jaarverslag klachten 2018 opgesteld. Het jaarverslag voldoet aan de gestelde 
eisen en is voor 1 juni 2019 naar de toezichthouder opgestuurd. De houder verklaart dat er het 
afgelopen jaar geen schriftelijke klachten over deze vestiging zijn ingediend bij de houder en/of De 
Geschillencommissie. 
 
In het Landelijk Register Kinderopvang staat vermeld dat de houder van het kindercentrum 
aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel klachten en geschillen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview met de aanwezige beroepskrachten tijdens het locatiebezoek op 09-12-2019 
• Locatiespecifiek beleid Paulus Potter, ingezien in het ouderportaal op 09-12-2019 
• Locatiespecifiek beleid Paulus Potterstraat versie jan 2019, ontvangen op 11-04-2019 
• E-mail contact met de manager op 09-12-2019 en 11-12-2019 
• Algemene informatie Doomijn, ontvangen op 11-11-2019 
• Website: www.doomijn.nl, geraadpleegd op 05-12-2019 
• Website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl, geraadpleegd op 05-11-2019 
• Intern klachtenreglement, ontvangen op 20-01-2019 
• Openbaar jaarverslag klachten 2018, ontvangen op 28-05-2019 
 
 
 

http://www.doomijn.nl/
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
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De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 
wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Doomijn BSO Paulus Potterstraat 
Website : http://www.doomijn.nl  
Vestigingsnummer KvK : 000030740177 
Aantal kindplaatsen : 22 
 

Gegevens houder 
Naam houder : St. Doomijn Kinderopvang Noord 
Adres houder : Postbus 1064 
Postcode en plaats : 8001 BB ZWOLLE 
Website : www.doomijn.nl  
KvK nummer : 59356154 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK Leeuwarden 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  R.M.G. Zandbergen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Weststellingwerf 
Adres : Postbus 60 
Postcode en plaats : 8470 AB WOLVEGA 
 

Planning 
Datum inspectie : 09-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport 
Zienswijze houder 

: 12-12-2019 
: Geen gebruik van gemaakt 

Vaststelling inspectierapport : 12-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-12-2019 
 
 
 

http://www.doomijn.nl/
http://www.doomijn.nl/
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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. 

 
 
 
 
 
 
 


