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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

Op 10 februari 2020 is er in opdracht van de gemeente Harderwijk een nader onderzoek uitgevoerd 
bij BSO Biezenplein van Doomijn.  Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 21 november 2019 
(jaarlijks onderzoek) heeft de toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente 
herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Dit nader onderzoek doet uitspraken over het 
doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek 
beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 
 

Beschouwing 
 
Tijdens de inspectie (naderonderzoek) is de BKR bekeken bij de start van de BSO. 

Er waren 6 groepen actief. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
 
Jaarlijks onderzoek 2015:  
Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen; 'pedagogisch klimaat' en 'personeel en 
groepen'. Deze overtredingen zijn hersteld op 7 maart 2016. 

 
Jaarlijks onderzoek 2016: 
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein; 'veiligheid en gezondheid'. De overtreding 
is hersteld op 14 maart 2017. 
 
Jaarlijks onderzoek 2017:  
Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen; 'pedagogisch klimaat', 'personeel en 

groepen' en 'veiligheid en gezondheid'. 
 

31 mei 2018:  
De overtredingen geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek in 2017 binnen de domeinen; 
'pedagogisch klimaat' en 'personeel en groepen' zijn hersteld. De overtreding binnen het domein 
'veiligheid en gezondheid' is niet volledig hersteld. 

 
4 september 2018: 
De overtreding geconstateerd binnen het domein; 'veiligheid en gezondheid' is hersteld. 
 
9 oktober 2018:  
Jaarlijks onderzoek; Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: Pedagogisch 
klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en accommodatie. 

 
7 februari 2019;  
Nader onderzoek betreffende domein pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en 
gezondheid; 
- pedagogisch klimaat wordt voldaan; 
- veiligheid en gezondheid wordt voldaan; 

- personeel en groepen wordt voldaan; 

- accommodatie wordt nog niet voldaan. 
 
Jaarlijks onderzoek 21-11-2019:  
Tijdens het inspectie onderzoek is een overtreding geconstateerd betreffende de beroepskracht-
kindratio. 
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Huidige bevindingen 10 februari 2020: 
Het naderonderzoek heeft plaats gevonden bij alle groepen die actief waren. 

De groepen die vandaag actief waren voldoen aan de eisen van de wet kinderopvang 
 
De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

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

Personeel en groepen 
 
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. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

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

stagiaires 

Tijdens het nader onderzoek is alleen gekeken naar de beroepskracht- kindratio. 
De start van de BSO is tussen 15.15 en 15.30 uur. 

Er zijn 6 groepen actief. Er zitten drie groepen op de 1e verdieping, 1 groep in de middenruimte en 

twee groepen beneden. 
Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd: 
 

groep   aantal 
kinderen  

aantal 
beroepskrachten  

aantal beroepskrachten 
nodig  

voldoet ja/ 
nee  

Wolfjes (4-7 jaar)  
 

8 1 1 ja 

Koala's (4 -7 jaar) 
 

8 1 1 ja 

Wasberen (4-7jaar 
 

10 1 1 ja 

Panda's (4-7jaar 
 

10 1 1 ja 

Giraffen (7+) 14 2 2 ja 

 

Panters (7+)  

 

8 1 1 ja 

 

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang betreffende beroepskracht-  
kindratio. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Doomijn BSO Biezenplein 

Website : http://www.doomijn.nl 
Aantal kindplaatsen : 80 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Travers Kinderopvang 

Adres houder : Burg. Drijbersingel 11 
Postcode en plaats : 8021 DA 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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
 

Planning 
Datum inspectie : 10-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 18-02-2020 
 
 
 
 

 

 


