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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. 

  

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. 

Beschouwing 

Dikkie & Dik biedt kinderopvang aan op vier locaties (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 

per locatie) in de wijk Woensel in de gemeente Eindhoven. Het hoofdkantoor van Dikkie & Dik is 

gelegen aan de Hondsruglaan te Eindhoven. Het betreft een middelgrote organisatie (> 50 < 250). 

 

De locatie van Dikkie & Dik Jagershoef/Prinsejagt aan de Gerretsonlaan biedt zowel buitenschoolse 

opvang (BSO) als dagopvang. De BSO op deze locatie bestaat uit 3 horizontale basisgroepen. De 

dagopvang biedt opvang aan 8 stamgroepen. 

 

Kinderopvang Dikkie & Dik locatie Jagershoef/Prinsejagt maakt samen met basisschool de Korenaar 

deel uit van Inclusief SPILcentrum Jagershoef/Prinsejagt. Spil staat voor Spelen, Integreren en 

Leren. 

 

Inspectiegeschiedenis  

De buitenschoolse opvang wordt jaarlijks onaangekondigd door de GGD bezocht. Onderstaand 

volgt de inspectiegeschiedenis vanaf 2018. 

 

Soort 

inspectie 

Bevindingen 

02-08-2018 

Jaarlijks 

onderzoek 

 Tijdens het inspectiebezoek voldoen de getoetste items aan de voorwaarden van de 

Wet kinderopvang. De inspectie-activiteiten richtten zich op het domein Pedagogisch 

klimaat op enkele voorwaarden van het domein Personeel en groepen en op het 

veiligheids-en gezondheidsbeleid. 

04-11-2019 

jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens het inspectiebezoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen 

aan de Wet kinderopvang. De inspectie-activiteiten richtten zich op het domein 

Pedagogisch klimaat en het domein Personeel en groepen.  

2020 Vanwege COVID-19-pandemie heeft er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden.  

18-10-2021 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens dit inspectiebezoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie voorwaarden 

voldoen aan de Wet kinderopvang. De inspectie-activiteiten richtten zich op enkele 

items van het domein Pedagogisch klimaat en van het domein Personeel en 

groepen. 
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Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 29 augustus 2022, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek. Er heeft een 

observatie plaatsgevonden op de basisgroepen en er zijn gesprekken gevoerd met de aanwezige 

beroepskrachten. Daarnaast zijn diverse documenten opgevraagd en beoordeeld. Tevens hebben er 

op 29 augustus en 13 september 2022 telefonische gesprekken plaatsgevonden met de 

locatiemanager 

 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld met name 

enkele items van het domein Pedagogisch klimaat, enkele items van het domein Personeel en 

groepen waaronder inzet Pedagogisch beleidsmedewerker en het item veiligheid en 

gezondheidsbeleid van het domein Veiligheid en gezondheid. 

 

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan 

de Wet kinderopvang. 

 

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport.  

 

 

Landelijke Register Kinderopvang 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat de buitenschoolse opvang met maximaal 70 

kindplaatsen geregistreerd onder het nummer 142156164. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen op 

een aantal voorwaarden: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder van de 

getoetste voorwaarde(n). 

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

 

Kinderopvang Dikkie & Dik beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen 

de organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast omvat dit beleidsplan het locatie gebonden 

beleid.   

 

Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden conform aan de werkwijze/visie zoals 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

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 buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit buitenschoolse 

opvang, art. 11.) 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

 

Onderstaand volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 

De beroepskracht grijpt de mogelijkheid aan om met de kinderen mee te spelen, waarbij de regie 

bij de kinderen blijft. Door mee te spelen, ondersteunt de beroepskracht bij het ontdekken en 

uitbreiden van het spel. (Citaat, Pedagogisch beleidsplan BSO Jagershoef/Prinsejagt 06-05-2022). 
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Praktijk 

Tijdens het inspectiebezoek spelen alle kinderen buiten. Enkele kinderen spelen samen een 

voetbalpartijtje, andere spelen zelfstandig in de zandbak. Enkele kinderen spelen met de 

beroepskracht een buiten schaakspel. Andere kinderen verzamelen zich hierbij en stimuleren de 

spelers. De beroepskracht initieert gesprekjes tussen en met de kinderen en complimenteert de 

tegenstanders met het spel dat ze spelen. Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken. Als een 

kind roept dat hij ijsjes verkoopt, reageert een beroepskracht direct. Ze breidt het spel uit door te 

vragen welke ijsjes te koop zijn en benoemt haar lievelings-ijsjes. Het kind voelt zich zichtbaar 

gezien en vertelt enthousiast dat de ijsjes bezorgd worden. Een andere beroepskracht is met 

kinderen een krans van bladeren aan het maken. Er worden gesprekjes met elkaar gevoerd en de 

beroepskracht ondersteunt de kinderen met het knutselwerkje. De beroepskrachten geven 

passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er 

gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even deel uit van de 

spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.  

 

De beroepskracht leert kinderen respect te hebben voor elkaar. (Citaat, Pedagogisch beleidsplan 

BSO Jagershoef/Prinsejagt 06-05-2022).   

 

Praktijk 

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Als 

een kind, een gesprek  dat de beroepskracht aan het voeren is onderbreekt, vraagt de 

beroepskracht of dit even kan wachten omdat ze in gesprek is. Vervolgens knikt het kind en wacht 

even waarna ze het gesprek met de beroepskracht kan voeren. Als een kind zachtjes praat, legt de 

beroepskracht uit dat ze haar zo niet kan verstaan en het fijn vindt als ze wat harder praat. Als 

kinderen onenigheid hebben bij de zandbak ondersteunt de beroepskracht de kinderen bij het 

zoeken naar de oplossing, zodat iedereen zich prettig voelt. De beroepskrachten geven kinderen 

het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen. Ze zijn 

vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten, helpen en werken samen.  

 

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (29-08-2022/13-09-2022) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten, 29-08-2022) 

• Observatie(s) (29-08-2022) 

• Website (https://www.dikkie-en-dik.nl/locatie-gerretsonlaan-jagershoefprinsejagt/) 

• Pedagogisch beleidsplan (JP BSO, 06-05-2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen op 

een aantal voorwaarden: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

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

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Hieronder staan per onderwerp de de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder van de 

getoetste voorwaarde(n). 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De 7 getoetste beroepskrachten, de locatiemanager, de pedagogisch coach en de BBL-er zijn in 

bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van de aanwezige 

beroepskrachten (6) ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

   

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Kinderopvang Dikkie&Dik heeft ervoor gekozen om de pedagogisch beleidsmedewerker en 

pedagogisch coaches als aparte functies in te zetten. 

 

Binnen het kindercentrum Dikkie&Dik Jagershoef/Prinsejagt vervult de beleidsmedewerker de rol 

van pedagogisch coach. Deze coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

De uitvoering van de taken van pedagogisch beleidsmedewerker is door Dikkie&Dik eveneens 

belegd bij de beleidsmedewerker. Deze pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een HBO 

werk- en denkniveau.   
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters (steekproef week 33 en 34 2022) is 

geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

 

Stagiaires/beroepskrachten in opleiding 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de voorwaarden (2) van het getoetste item ‘Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker’ voldoen aan de gestelde eisen.   

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra  

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven: 

 

 Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2022 

8 8 

  

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in 

een tabel weergegeven: 

    

  Aantal FTE beroepskrachten  

1 januari 2021 62,5 

1 januari 2022 64,5 

 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van Dikkie&Dik de minimale ureninzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het nemen van de som van (50 uur x het 

aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Er wordt gebruik 

gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb. 

 

• 50 uur  X 8 aantal kindcentra =  400 uur voor de pedagogisch beleidsmedewerker (Protocol 

pedagogisch beleidsmedewerker 2022) 

• 10 uur x 64,5 fte  =  645 uur voor de pedagogisch coach (Protocol coaching 2022) 

Daarnaast is in het document  ‘Verantwoording ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/-coach’  

eveneens de berekening t.b.v. de inzet pedagogisch beleidsmedewerker-coach VE meegenomen. 

 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat de houder de minimale ureninzet voor 2022 op de juiste 

wijze heeft berekend.   
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Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Dikkie&Dik exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder heeft jaarlijks bepaalt, de wijze 

waarop hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch coaches worden ingezet, verdeelt over 

de verschillende kindcentra. Dit overzicht is schriftelijk vastgelegd in het Protocol coaching 2022 en 

inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 

 

Dikkie&Dik heeft gekozen om de uitvoering van de rol van pedagogisch beleidsmedewerker en 

pedagogisch coach te splitsen. De uitvoering van de taken van pedagogisch beleidsmedewerker is 

belegd bij de beleidsmedewerker van Dikkie&Dik. In het Protocol pedagogisch beleidsmedewerker 

staan de volgende onderwerpen rondom deze functie beschreven: algemeen doel, werkwijze, taken 

en berekening uren.  

 

In het Coachjaarplan van elke locatie is beschreven welke personen de rol van pedagogisch coach 

en pedagogisch beleidsmedewerker-coach VE vervullen, hoe de taakverdeling op het gebied van 

coaching is ingevuld en hoe de uren zijn berekend op locatieniveau. In het pedagogisch beleidsplan 

Jagershoef/Prinsejagt staat de berekening en wie deze functies vervult eveneens beschreven.   

 

Bij locatie Dikkie&Dik Jagershoef/Prinsejagt vervult de beleidsmedewerker de rol van pedagogisch 

coach.  

 

De houder heeft de verdeling zodanig vorm gegeven, dat iedere beroepskracht Dikkie&Dik 

Jagershoef/Prinsejagt, coaching heeft ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden in 2021. 

Dit blijkt uit de interviews die hebben plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten en 

ontvangen documenten.   

 

Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach voldoet aan de minimale benodigde inzet 2022.  In 2022 zijn er binnen 

Dikkie&Dik 0,34 fte pedagogisch coaches werkzaam.  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

   

De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen. 

   

Groep       Leeftijd        Maximaal aantal 

kinderen  

aantal aanwezige  kinderen op 29-

08-2022 

 Brons*  4 tot    6 

jaar     

               20   17 

 Zilver  6 en    7 jaar                20    3 

 Goud  8 tot  13 jaar                30  17 

* deze groep is samengevoegd met basisgroep Zilver. In het pedagogisch beleidsplan staat 

opgenomen dat deze tijdens vakantieperioden gekoppeld kunnen worden. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (29-08-2022/13-09-2022) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten, 29-08-2022) 

• Observatie(s) (29-08-2022) 

• Personenregister Kinderopvang (laatste verificatiedatum, 14-09-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (laatst geraadpleegd op 14-09-2022) 

• Website (https://www.dikkie-en-dik.nl/locatie-gerretsonlaan-jagershoefprinsejagt/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (6 aanwezige beroepskrachten) 

• Plaatsingsoverzicht (week 33 en 34, 2022) 

• Presentielijsten (29-08-2022) 

• Personeelsrooster (week 33 en 34, 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (JP BSO, 06-05-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (pedagogisch coach) 

• Protocol inzet beleidsmedewerker, 11-01-2022 

• Coaching 2022 

• Jaarplan Coachen Acht 2022 

• Overzicht FTE ivm inzet pedagogisch coach 

• Peildatum voorzieningen houders GIR peildatum 01-01-2022, kopie 20220124 

• BBL inzetbaarheid Variva PMK 3 2022 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp 

op een aantal voorwaarden: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder van de 

getoetste voorwaarden.  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden (8) van het item ‘Veiligheids-en 

gezondheidsbeleid’ voldoen aan de gestelde eisen. De voorwaarde rondom beschrijving 

achterwacht is niet meegenomen in de beoordeling aangezien deze niet van toepassing is, daar er 

nooit slechts 1 beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.  

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 

voorwaarden beschreven staan. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 

 

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag; 

• EHBO-regeling.   

 

De houder draagt er zorg voor dat het veiligheids-en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces  

 

Op basis van inspectie blijkt dat de houder ervoor zorgt dat alle medewerkers en ouders voldoende 

op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Geconstateerd is dat beroepskrachten handelen conform het beleid veiligheid en gezondheid. 

 

Met de beroepskrachten zijn o.a. de werkwijze van de volgende onderwerpen besproken: 

• Hygiënebeleid 

• Allergieën 

• Ongevallenregistratie 

• Binnenmilieu 

• Protocol uitje 

• Cyclus bespreking/borgen van beleid 

 

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 

De houder draagt er ten tijde van de inspectie voldoende zorg voor dat er gedurende de opvang 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. Ten tijde van de inspectie is het EHBO-certificaat van 4 aanwezige 

beroepskrachten getoetst. Deze certificaten voldoen aan de gestelde voorwaarden.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (29-08-2022/13-09-2022) 

• Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten, 29-08-2022) 

• Observatie(s) (29-08-2022) 

• EHBO certifica(a)t(en) (4 aanwezige beroepskrachten) 

• Website (https://www.dikkie-en-dik.nl/locatie-gerretsonlaan-jagershoefprinsejagt/) 

• Pedagogisch beleidsplan (JP BSO, 06-05-2022) 

• Locatieplan Veiligheid en gezondheid JP, 13-07-2022 

• Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan, 20-06-2022 

• bijlage 1 jaarplanning algemeen veiligheid en gezondheid 

• Bijlage 2 risico's en maatregelen organisatiebreed 
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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) 

 
 

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; 

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. 
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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) 

 
 

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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
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gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

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 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Dikkie & Dik Jagershoef/Prinsejagt 

Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 

Aantal kindplaatsen : 70 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Dikkie & Dik B.V. 

Adres houder : Hondsruglaan 91A 

Postcode en plaats : 5628 DB Eindhoven 

KvK nummer : 17253611 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Antonet Hesius 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eindhoven 

Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600 RB EINDHOVEN 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 van 19 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-08-2022 

Kinderopvang Dikkie & Dik Jagershoef/Prinsejagt te Eindhoven 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-09-2022 

Zienswijze houder : 29-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

 

 

Zienswijze inspectierapport buitenschoolse opvang                                         22-09-2022 

 

 

Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt op 29-08-2022                                      

 

 

 

 

In deze zienswijze reageren wij op het inspectierapport van de GGD naar aanleiding van de 

inspectie van de buitenschoolse opvang van Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt. 

 

 

Het is prettig om te weten dat het getoetste beleid voldoet aan de Wet Kinderopvang en dat in het 

rapport terug te lezen is dat onze pedagogische praktijk aansluit bij hetgeen we in ons beleid 

hebben beschreven. 

 

De praktijk, die aan de hand van de voorbeelden beschreven is, is de praktijk die wij voor ogen 

hebben voor onze kinderen. Beroepskrachten die mee spelen met kinderen, kinderen uitdagen om 

mee te denken in oplossingen en mogelijkheden en positieve interactie tussen de kinderen 

stimuleren. Op deze manier begeleiden wij kinderen in hun ontwikkeling als individu en onderdeel 

van een groep. Op deze manier zorgen onze beroepskrachten ervoor dat kinderen zich prettig 

voeten, kunnen genieten en graag naar Kinderopvang Dikkie & Dik komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

                                            

 

Locatiemanager                                               Beleidsmedewerker 

Inclusief Spilcentrum                                        Kinderopvang Dikkie & Dik 

Jagershoef/Prinsejagt 

 

 

 

 

 


