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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. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Algemene kenmerken 

Dikkie & Dik kinderopvang biedt kinderopvang aan op vier locaties in de wijk Woensel. Het betreft 

een middelgrote organisatie (> 50 < 250). 

 

De locatie van Dikkie & Dik Driestam aan de Schoenmakerstraat biedt zowel dagopvang als 

buitenschoolse opvang (BSO). De BSO bestaat uit vier horizontale groepen met een totale 

capaciteit van 90 kindplaatsen. 

 

Dikkie & Dik Driestam vormt samen met Saltoschool de Driestam het SPILcentrum 

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. De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag 

van 14.45 uur- 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen is de BSO geopend van 07.30-18.30 

uur. 

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

De buitenschoolse opvang staat met 90 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 

205048584. 
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Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis vanaf 2018. 

 

Datum 

soort 

inspectie 

Bevindingen 

Jaarlijkse 

inspectie 

23 oktober 

2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan 

de Wet kinderopvang. De inspectie-activiteiten richtten zich primair op de praktijk 

van verantwoorde kinderopvang en zijn uitgebreid met het pedagogisch beleid en 

enkele voorwaarden uit het item Veiligheid en gezondheid. 

 

Jaarlijkse 

inspectie,  

23 

september 

2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden niet volledig 

voldoen aan de Wet kinderopvang. Er is een overtreding geconstateerd binnen het 

domein Personeel en groepen met betrekking tot opleidingseisen pedagogisch 

coach. De gemeente Eindhoven heeft hierop gehandhaafd. De gemeente Eindhoven 

heeft op 11 november 2019 een aanwijzingsbrief verstuurd naar de houder. 

 

Nader 

onderzoek 

20 februari 

2020 

 

Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd de 

overtreding geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek op 23 september 2019 op 

te lossen.  

 

Jaarlijks 

onderzoek,  

2020 

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

Jaarlijkse 

inspectie 

8 juni 2021   

De inspectieactiviteiten richtten zich op het pedagogisch beleidsplan, het domein 

Pedagogische klimaat  het domein Personeel en groepen en het domein Veiligheid 

en gezondheid. 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 13 oktober 2022, betreft het jaarlijkse inspectiebezoek. 

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 

inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de Pedagogische 

praktijk en enkele items Personeel en groepen.  

  

Conclusie 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

 

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 

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 buitenschoolse opvang 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.) 
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Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 

Citaat 1: 'Als een beroepskracht met de kinderen communiceert is het non-verbale en verbale 

contact op elkaar afgestemd; dat wat een kind hoort, klopt met wat het ziet. De beroepskracht 

past zijn of haar lichaamshouding, zinsbouw en woordkeuze aan de kinderen waarmee hij of zij 

praat'.  

' 

Bij de start van de observatie op de groep speelnest heerst er een rustige sfeer op de groep. Alle 

kinderen komen tot spel en zijn bezig met een activiteit. De kinderen mogen kiezen tussen diverse 

activiteiten waarvan sommige zijn voorbereid door de beroepskrachten en vrij spel.  De kinderen 

worden waar nodig begeleiden bevestigd in hun keuzes: "ja natuurlijk mag je ook zelf je naam 

opschrijven! Jij mag dadelijk meehelpen. Heel goed! ". De beroepskracht geeft duidelijke 

instructies bij een knutselactiviteit, maar laat de kinderen ook zelfstandig werken waar dat kan. 

Tijdens het knutselen van een spin is het gezellig aan tafel. Er volgen gesprekken over de activiteit 

en het seizoen. De beroepskracht creëert daarmee leerkansen voor de kinderen. Er worden 

spinnenpoten geteld, kleuren benoemd, gesproken over het seizoen en er wordt een koppeling 

gemaakt met de thuissituatie van de kinderen. De beroepskracht roept de hulp van kinderen in 

waar mogelijk en betrekt zo de hele groep bij de activiteit.  

 

Citaat 2: 'Hoe ouder het kind hoe meer ruimte voor zelfstandigheid, dit uit zich in: zelfstandig 

activiteiten ondernemen, zelf afspraken maken, oplossingen zoeken en meedenken in het 

programma. Allemaal passend bij de leeftijd en beleving en interesse van het kind. De 

beroepskracht heeft de rol om de afgesproken regels van de groep onder de aandacht te houden 

en afspraken na te komen'.   

 

Praktijk: de beroepskracht van de BSO groep met de oudste kinderen vertelt welke afspraken er 

zijn gemaakt met betrekking tot zelfstandig spelen. Gedurende de inspectie is gezien dat kinderen 

volgens afspraak aangeven waar ze gaan spelen en bekend zijn met de afspraken op hun groep. 

Het activiteiten programma wordt mede vorm gegeven door Doenkids. De behoeftes en interesses 

van de kinderen zijn hierin leidend. De kinderen hebben inspraak in het samenstellen van het 

programma.  

 

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

uitgevoerd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (5 aanwezige beroepskrachten 13 oktober 2022) 

• Observatie(s) (13 oktober 2022) 

• Website (https://www.dikkie-en-dik.nl/driestam-buitenschoolse-opvang-bso/) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO Driestam versie 19-09-2022) 
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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 

 

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

personenregister kinderopvang’ voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De zes getoetste beroepskrachten, houder, locatiemanager, pedagogisch beleidsmedewerker en 

andere structureel aanwezigen zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een 

juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

 

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 zeven 

beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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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 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. 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

 

 

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: 

 

• een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 uur t.b.v. de BSO; 

• de aanwezigheid van een persoonlijk ontwikkelplan binnen 2 maanden na aanvang 

arbeidsovereenkomst; 

• formatieve inzet conform bijlage 9 van cao kinderopvang; 

• bij het bepalen van de inzet van de beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waar zij zich op dat moment bevinden; 

• gedurende de opvang bestaat maximaal de helft (regeling geldt tot d.d. 01-07-2022) van het 

totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten uit beroepskrachten 

in opleiding of stagiairs. 

 

Achterwacht 

De dag wordt altijd gestart en afgesloten met minimaal twee medewerkers. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

 

Basisgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen 13-10-2022  

Speelnest  4- 6 jaar  20 16 

Kabouterbos  4- 6 jaar  20 20 

Speelboom 6- 8 jaar  22 19  

Boomhut 8-12 jaar  24 19  

 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de 

mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met 

de ouders. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (5 aanwezige beroepskrachten 13 oktober 2022) 

• Observatie(s) (13 oktober 2022) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd 13 oktober 2022 & 22 november 2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd 13 oktober 2022) 

• Website (https://www.dikkie-en-dik.nl/driestam-buitenschoolse-opvang-bso/) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (7 diploma's in steekproef) 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (3) 

• Opleidingsplan BBL (1) 

• Presentielijsten (week 41 2022) 

• Personeelsrooster (week 41 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO Driestam versie 19-09-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 

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) 

 

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

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

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.  
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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 : Dikkie & Dik Driestam 

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

Aantal kindplaatsen : 90 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Dikkie en Dik B.V. 

Adres houder : Hondsruglaan 91A 

Postcode en plaats : 5628 DB Eindhoven 

KvK nummer : 17258909 

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 :  Eva Vroomen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eindhoven 

Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600 RB EINDHOVEN 
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Planning 

Datum inspectie : 13-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 07-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


