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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. 

 
Beschouwing 
Dikkie & Dik biedt kinderopvang aan op vijf locaties in de wijk Woensel. 
  

De locatie van Dikkie & Dik Driestam aan de Schoenmakerstraat biedt zowel dagopvang als 
buitenschoolse opvang (BSO). De dagopvang bestaat uit een babygroep (0-2 jaar) en drie 
peutergroepen (2-4 jarigen). De peutergroep beneden is de gehele dag een vaste groep en 
is geopend van 07.30-18.30 uur. De peutergroepen boven zijn op dagdelen geopend (8.30-12.00 
en 12.45-14.45 uur). Vanaf 14.45 uur spelen de 4-6 en 6-8 jarigen van de BSO in de 
groepsruimten boven. De BSO bestaat uit 3 horizontale groepen (4-6 jarigen, 6-8 jarigen en 8-12 
jarigen). 

  

Dikkie & Dik Driestam vormt samen met Saltoschool de Driestam het Spil-centrum 
Schoenmakerstraat. Spil staat voor Spelen, Integreren en Leren. De kinderopvang en de 
basisschool zijn gelegen op één terrein (nieuwbouw) en met elkaar verbonden via een loopbrug. 
Het Spil- centrum kenmerkt zich fysiek door haar modern vormgegeven gebouw gelegen op de 
kruising aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Het kindercentrum is geopend van maandag t/m 

vrijdag van 07.30 uur- 18.30 uur. 
  
De groepssamenstelling/-populatie van kinderen in de vier verschillende groepen is zeer divers. In 
de dagopvang groepen 'Het Stekje en Klimop' (begane grond) is de groepspopulatie een 
afspiegeling van de Gildebuurt (wijk Stadsdeel Woensel-Zuid). In deze groepen spelen kinderen 
van verschillende culturele achtergronden samen in één groep. Het grootste deel van deze 
kinderen wordt in de thuissituatie Nederlandstalig opgevoed, waardoor communicatie tussen de 

kinderen onderling in het Nederlands mogelijk is. In de peuter(speelzaal-)groepen 'Kabouterbos en 
Speelboom' is een grote meerderheid van de kinderen anderstalig (diverse nationaliteiten, zoals 
Nederlands, Indiaans, Turks, Grieks, Pools, Vietnamees, Japans, Hongaars). Dit is enerzijds terug 
te zien in het hoog aantal VVE geïndiceerde kinderen in deze twee groepen, gericht op 
taalvaardigheid. Anderzijds zijn er kinderen, zonder VVE-indicatie, maar evengoed anderstalig, 
omdat het kinderen van expats betreffen. Kinderen van expats krijgen veelal geen VVE-indicatie, 

aangezien veel kinderen naar de Internationale school gaan als zij 4 jaar zijn. 

  
Op locatie wordt gewerkt met de VVE methode Startblokken - basisontwikkeling en als 
bronnenboek wordt de voorschoolse methode Peuterplein gehanteerd. Om een doorgaande 
ontwikkelingslijn met de basisschool te bewerkstelligen wordt in de dagopvang met het kind-
volgsysteem KIJK gewerkt. 
  

Inspectiegeschiedenis 2015- 2017 
  
Jaarlijkse inspectie op 12 januari 2015 
Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum niet aan alle beoordeelde voorwaarden van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er werd tijdens deze inspectie één 
overtreding geconstateerd betreffende een onjuiste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van een 
werknemer. 

  
Nader onderzoek op 13 april 2015 
De gemeente Eindhoven heeft via een aanwijzing op 24-03-2015 de houder verzocht de 

overtreding uit de vorige inspectie op te heffen. Uit het huidige nader onderzoek is geconstateerd 
dat de houder alle overtredingen had opgelost. 
  
Jaarlijkse inspectie op 14 maart 2016 

Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum niet aan alle beoordeelde voorwaarden van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er werd tijdens deze inspectie 
geconstateerd dat in de peutergroep Kabouterbos er vanwege oudergesprekken (15 minuten) niet 
werd voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen. 
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Nader onderzoek op 27 september 2016 
De gemeente Eindhoven heeft via een aanwijzing op 31-05-2016 de houder verzocht de 

overtreding uit de vorige inspectie op te heffen. Uit het huidige nader onderzoek is geconstateerd 
dat de houder alle overtreding had opgelost. 
   

Jaarlijkse inspectie op 2 februari 2017 
De getoetste items voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang. 
  
Huidige inspectie 
Op 30 oktober heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden. Tijdens het bezoek is 
geobserveerde op alle groepen en is gesproken met de beroepskrachten en de locatiemanager. 
De beroepskrachten kunnen goed aangeven hoe zij de opvang vorm geven en er is tijdens het 

bezoek een prettige sfeer op de groepen. 
  
Conclusie 
De getoetste items voldoen tijdens de inspectie aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar of 4-12 jaar. 
De locatie staat geregistreerd als voorschoolse voorziening. Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie is beoordeeld. 
  
  

Pedagogisch beleid 
Het pedagogisch beleid omvat alle wettelijk vereiste items. 

Dikkie & Dik Driestam KDV beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin het locatie 
specifiek beleid in is opgenomen.   
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft organisatie breed het waarom en de missie per onderdeel 
toegespitst op het KDV. 
In het locatieplan zijn specifieke onderwerpen en uitzonderingen op het algemeen beleid 

beschreven. 
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder er voor zorgt dat medewerkers voldoende op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. 
  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de 

praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader 
van het bieden van verantwoorde dagopvang/buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit 
kinderopvang, art. 2). 
  
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

  
In het pedagogisch beleid is onder andere beschreven (citaat): de beroepskracht zorgt voor een 
dagelijkse terugkerende routine waarin ruimte is voor flexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is gezien 
tijdens de observatie in de peutergroep. Gezien is dat de kinderen in de kring zitten en het hulpje 
van de dag wordt gekozen, de dag wordt benoemd, het liedje van de dagen wordt gezongen en het 
weer wordt besproken.  
Ook is in het beleid beschreven (citaat): de beroepskracht zal de dreumes veel op de grond laten 

spelen. Een voorbeeld hiervan is gezien in de babygroep waar de kinderen samen met de 
beroepskracht op de mat spelen met een paddenstoel waar ballen doorheen gegooid kunnen 
worden. De beroepskracht stimuleert de kinderen en geeft complimentjes. Tevens benoemt ze de 
kleuren van de ballen. Dit laatste sluit aan op : (citaat pedagogisch beleid,) de beroepskracht 
creëert situaties waarin het kind spelenderwijs, op eigen wijze en tempo competenties kan 
ontwikkelen.  
  

Tijdens de observaties op alle groepen is, overeenkomstig met het beleidsplan, gezien dat de 
beroepskrachten zorgen voor een ontspannen, open en liefdevolle sfeer. 

  
  
Voorschoolse educatie 
Er is geconstateerd dat aan de getoetste items uit het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie wordt voldaan. 
  
In de peutergroepen wordt middels het programma Startblokken op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De voorschoolse methode Peuterplein wordt als bronnenboek 
gehanteerd. 



 

6 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 30-10-2018 
Dikkie & Dik Driestam te Eindhoven 

  
De beroepskrachten voorschoolse educatie voldoen aan de opleidingseisen. De kennis en 

vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie wordt jaarlijks onderhouden middels 
scholing. Dit staat beschreven in het opleidingsplan 2018. 
De volgende opleidingen zijn in 2018 aangeboden: 

• cursus maatjeswerk 
• MISC 
  
De voorschoolse opvang omvat tenminste 4 dagdelen van minimaal 2.5 uur. 
  
De groep bestaat uit ten hoogste 16 kinderen. 
   

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Franssen) 
• Interview (ingeroosterde beroepskrachten) 
• Observaties (30-10-2018) 
• Pedagogisch beleidsplan 

• VVE-certificaten 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en of deze personen ingeschreven zijn in het personenregister kinderopvang. 
De beroepskracht-kindratio, de opvang in stamgroepen en de stabiliteit van de opvang van 
kinderen, zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Door middel van een steekproef is van  zes beroepskrachten gecontroleerd of zij staan 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Deze beroepskrachten staan ingeschreven en 
de houder heeft zorg gedragen voor koppeling in het personenregister kinderopvang. 
  

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van zes aanwezige 
beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie 

conform de cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
Tijdens de inspectie is er geconstateerd dat de houder er zorg voor draagt dat er wordt voldaan 
aan de beroepskracht kindratio. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Elk kind wordt in één stamgroep opgevangen. 

  
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Franssen) 

• Interview (ingeroosterde beroepskrachten) 

• Observaties (30-10-2018) 
• Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 
opgesteld waarin een concrete beschrijving is opgenomen van de wijze waarop de achterwacht is 
geregeld indien er slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 
  
Daarnaast wordt er getoetst of de houder er zorg voor draagt dat er gedurende de dagopvang te 

allen tijde één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen conform de kwalificatieregels. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De wijze waarop de achterwacht geregeld is indien er slechts één beroepskracht aanwezig is staat 

concreet beschreven in het veiligheid- en gezondheidsbeleid van het kindercentrum. 
De houder heeft er voor gekozen dat er altijd minimaal twee medewerkers aanwezig zijn. 
  
De houder geeft in het beleid veiligheid en gezondheid aan dat er voldoende medewerkers EHBO 

gekwalificeerd zijn. De toezichthouder heeft een steekproef gedaan en de EHBO certificaten van de 
3 aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze certificaten zijn conform de Regeling Wet 
kinderopvang. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Franssen) 
• Interview (ingeroosterde beroepskrachten) 
• EHBO certificaten (3 beroepskrachten) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (locatie de Driestam) 

• 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 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 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) 

Voorschoolse educatie 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze: 
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten, 

b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd, 
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen, 

e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en 
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor 
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de 
hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 

voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 

ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg 
afgesloten keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie 
en dat ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 

voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 

beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  

Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 

ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 

er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dikkie & Dik Driestam 

Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 
Aantal kindplaatsen : 58 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 

GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Dikkie en Dik/Driestam B.V. 
Adres houder : Barrierweg 165 
Postcode en plaats : 5622CM Eindhoven 

KvK nummer : 17258909 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :   

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 30-10-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 19-11-2018 
Zienswijze houder : 03-12-2018 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze inspectierapport dagopvang 29-11-2018 
Spilcentrum De Driestam 30-10-2018 
  

  
  
In deze zienswijze reageren wij op het inspectierapport van de GGD naar aanleiding van de 
inspectie van de dagopvang van Spilcentrum De Driestam. 
  
  
  

Het is prettig om te weten dat het getoetste beleid voldoet aan de Wet Kinderopvang. Het is nog 
beter om in het rapport terug te kunnen lezen dat onze pedagogische praktijk aansluit bij hetgeen 
we in ons beleid hebben beschreven. Dát is namelijk de praktijk die wij voor ogen hebben voor 

onze kinderen. Een praktijk waarin onze beroepskrachten veel aandacht hebben voor het 
welbevinden van de kinderen en hen ondersteunen en uitdagen in hun ontwikkeling. Uitgangspunt 
is dat alle kinderen graag naar Kinderopvang Dikkie & Dik komen, zich prettig voelen, kunnen 
genieten en zich tegelijkertijd kunnen ontwikkelen passend bij wie ze zijn. 

  
  
  
  
  
  

Met vriendelijke groet, 
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 


