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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 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is volledig aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

  

• accommodatie. 

  

Aan een aantal kwaliteitseisen is niet voldaan.  

De toezichthouder heeft hiervoor een herstelaanbod gedaan. Het gaat om: 

  

• pedagogisch klimaat: items 'beschrijving mentorschap' en 'beschrijving afwijken 

beroepskracht-kindratio'; 

• personeel en groepen: item 'afwijken beroepskracht-kindratio'. 

  

De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Aan de kwaliteitseisen wordt nu voldaan. 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

  

Algemene kenmerken 

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

middelgrote onderneming. 

De eerste vestiging is begin jaren negentig gestart. De locaties betreffen de Driestam aan de 

Schoenmakerstraat (dagopvang, peuteropvang en BSO), locatie Acht bij basisschool St. Antonius 

Abt (peuteropvang en BSO), locatie De Barrier (dagopvang, peuteropvang en BSO) en locatie 

Jagershoef Prinsejagt/Jagershoef (dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang). 

  

De locatie van Dikkie & Dik Barrier aan de Pieter Poststraat biedt zowel dagopvang als 

buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO). De dagopvang bestaat uit twee 

peutergroepen en één babygroep. De BSO bestaat uit 3 horizontale groepen (4 en 5 jarigen / 6 en 

7 jarigen / 8-13 jarigen). De jongste kinderen worden opgehaald bij de klas en de oudere kinderen 

komen zelfstandig naar de BSO-ruimten. Twee BSO-groepen zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als 

de basisschool, de derde BSO groep ( 7+ groep) is gevestigd in de zogenoemde BOR (buurt 

ontmoetingsruimte) gelegen op het terrein van Spil- centrum De Barrier. 
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Dikkie & Dik De Barrier vormt samen met basisschool de Opbouw het Spil- centrum De Barrier. Spil 

staat voor Spelen, Integreren en Leren. 

  

De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag van 15.00 uur- 18.30 uur en tijdens schoolvakanties 

van 07.30-18.30 uur. Op woensdag is de BSO geopend vanaf 12.30 uur. Op deze locatie wordt 

eveneens voorschoolse opvang geboden.  

  

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 64 kindplaatsen met registratienummer 

187944106. 

   

Inspectiegeschiedenis 

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

inspectiegeschiedenis van de afgelopen 3 jaar. 

  

Datum/soort 

inspectie 

Bevindingen 

Jaarlijks 

onderzoek 

2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items 

voldoen aan de Wet kinderopvang. De inspectie activiteiten hebben zich 

gericht op de praktijk van verantwoorde kinderopvang en het domein 

Personeel en groepen.  

Jaarlijks 

onderzoek 

2020 

Vanwege COVID-19-pandemie heeft er geen jaarlijks onderzoek 

plaatsgevonden.  

Jaarlijks 

onderzoek 

2021 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items 

voldoen aan de Wet kinderopvang. De inspectie activiteiten hebben zich 

gericht op het pedagogisch klimaat en enkele items binnen het domein 

Personeel en groepen.  

  

Huidige inspectie 

De inspectie, uitgevoerd op 7 November 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 domeinen 

'pedagogisch klimaat', 'personeel en groepen' en 'accommodatie'.  

  

Conclusie 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen, na het bieden van herstelaanbod, 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 

 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Pedagogisch beleid’, na het bieden 

van herstelaanbod, voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Kinderopvang Dikkie en Dik hanteert een beleidsplan waarin zowel het binnen de organisatie 

geldende beleid als de werkwijze op de locatie verwoord is. In het beleidsplan is een algemene 

beschrijving van de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang beschreven. Onder ieder 

onderwerp is een kader te vinden, waarin het locatie-specifieke beleid wordt toegelicht met 

betrekking tot het eerder beschreven onderwerp. 

 

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. 

 

Overtreding pedagogisch beleid: handelen conform beleid 

Tijdens het locatiebezoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de werkzame 

beroepskrachten. Tijdens deze gesprekken is het mentorschap besproken. De beroepskrachten 

geven hierbij aan dat de mentor het intakegesprek voert en ouders jaarlijks met de mentor in 

gesprek gaan. Hiernaast hebben ouders de mogelijkheid om tussentijds gesprekken aan te vragen, 

mochten zij hier behoefte aan hebben. In het pedagogisch beleid wordt enkel omschreven dat er 

een intakegesprek tussen mentor en ouders plaatsvindt. De verdere invulling van het mentorschap 

wordt hier niet voldoende omschreven. Het pedagogisch beleid en de praktijk op de opvanglocatie 

dienen met elkaar overeen te komen. Dit is door bovenstaande niet het geval. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder biedt herstelaanbod, waarmee de houder de mogelijkheid heeft de praktijk op 

de opvanglocatie en het pedagogisch beleid met elkaar in overeenstemming te brengen. Het 

mentorschap wordt in het beleid omschreven, zoals in de praktijk wordt uitgevoerd. 

 

Conclusie 

Op 29 November 2022 heeft de toezichthouder een mail van de locatiemanager ontvangen. In de 

mail is een vernieuwde versie van het pedagogisch beleidsplan toegevoegd. In deze versie is te 

lezen dat het mentorschap betekent dat er een intakegesprek met ouders plaatsvindt en er 

vervolgens jaarlijks gelegenheid is tot het voeren van een voortgangsgesprek. De houder heeft er 

hiermee voor gezorgd dat het pedagogisch beleid en de praktijk op de opvanglocatie met elkaar 

overeenkomen. Hiermee is bovenstaande overtreding hersteld. 
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Overtreding pedagogisch beleid: beschrijving afwijken beroepskracht-kindratio 

Tijdens de beoordeling van het pedagogisch beleidsplan, heeft de toezichthouder geconstateerd dat 

er in het beleid wordt geschreven van een te ruime afwijking van de beroepskracht-kindratio. De 

houder benoemt in het beleid een afwijking van 17.15-18.15 gedurende schoolgaande weken. Dit 

is niet conform de huidige wetgeving, waar een maximale afwijking van een half uur per dag geldt 

voor de BSO gedurende schoolgaande weken. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder biedt herstelaanbod, waarmee de houder de mogelijkheid heeft het pedagogisch 

beleid in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving omtrent de afwijking van de 

beroepskracht-kindratio. 

 

Conclusie 

Op 29 November 2022 heeft de toezichthouder een mail ontvangen van de locatiemanager. In deze 

mail is een aangepaste versie van het pedagogisch beleidsplan te vinden. In deze versie is een 

afwijking van 17.45-18.15 omschreven. Deze afwijking van een half uur is in overeenstemming 

met de huidige wetgeving. De houder heeft bovenstaande tekortkoming hiermee hersteld. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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.) 

 

Onderstaand volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan en aan 

één van de vier pedagogische doelen. 

 

Citaat 1 (pedagogisch beleidsplan BSO Barrier, versie 19-09-2022): 

"Meningen en wensen van de kinderen worden serieus genomen. Dit uit zich ook in het meedenken 

en meebeslissen in het dagprogramma en andere zaken die spelen bij deze groepen." 
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Praktijk (d.d. 07-11-2022, 15.00-17.00): 

Persoonlijke competentie 

Tijdens de inspectie is te zien dat er veel ruimte is voor participatie van kinderen binnen de BSO. 

Tijdens het interview geeft de beroepskracht van de Klinkers aan dat dit een speerpunt is waar 

momenteel veel aandacht naar uitgaat. Op het raam van de groep is een poster zichtbaar, waar 

kinderen hun ideeën met betrekking tot activiteiten en spelmateriaal kunnen noteren. Door de 

beroepskracht wordt dit meegenomen bij de voorbereiding van activiteiten, zodat er wordt 

aangesloten bij de wensen en behoeften van kinderen. De beroepskracht geeft aan dat zij, bij het 

plannen van de activiteiten, met de kinderen gaat zitten en in overleg gaat. Zij vindt het van 

belang dat kinderen inbreng hebben, zodat zij de regie hebben over hun eigen vrije tijd. 

Ook in de dagelijkse praktijk wordt het initiatief van kinderen serieus genomen. Dit is bijvoorbeeld 

te zien wanneer één van de kinderen bij de Klinkers aangeeft een raamschildering te willen maken. 

Het kind maakt dit kenbaar bij de beroepskracht, waarop de beroepskracht reageert door te 

zeggen: "dat kunnen we zo doen", "kijk maar vast wat je wil maken". Wanneer de beroepskracht 

klaar is met haar bezigheid, sluit zij aan bij het kind. Te zien is dat zij overleggen over de 

raamschildering, waarbij het kind de leiding heeft. De beroepskracht ondersteunt het kind door het 

stellen van vragen, waarmee het kind dieper moet nadenken. Wanneer er vervolgens een ander 

kind naar de beroepskracht komt met het voorstel om "moordenaartje" te spelen, benoemt de 

beroepskracht: "Ik ben nu bezig met de raamschildering, maar dit kunnen we vanmiddag zeker 

nog doen". Later op de middag wordt waargenomen dat er op de betreffende groep inderdaad 

"moordenaartje" wordt gespeeld. 

 

Door kinderen initiatief te laten nemen en hen te ondersteunen bij de verdieping hiervan, toont de 

beroepskracht aan te werken aan de persoonlijke competenties van de kinderen. Binnen de BSO is 

duidelijk zichtbaar dat er ruimte is voor de wensen van kinderen. Zij mogen meebeslissen over 

verschillende zaken en hebben de regie over hun eigen vrije tijd. 

 

Citaat 2 (pedagogisch beleidsplan BSO Barrier, versie 19-09-2022): 

"Kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken voor zaken die veranderd moeten 

worden. De beroepskracht legt hierbij uit waarom het belangrijk is om hierover afspraken te maken 

en wat de consequenties zijn als kinderen zich niet aan de afspraken houden." 

 

Praktijk (d.d. 07-11-2022, 15.00-17.00): 

Overdracht van normen en waarden 

Bij de Keien bestaat de ruimte uit een BSO-lokaal met een kleinere aparte ruimte ernaast. Tijdens 

de observatie is gezien dat een tweetal kinderen in de kleinere ruimte met de Kapla aan het spelen 

is. Na een tijdje beginnen de kinderen met de Kapla te gooien, wat door één van de beroepskracht 

wordt gehoord. De beroepskracht gaat naar de kinderen toe en zegt: "Wat zijn jullie hier aan het 

doen?", "Volgens mij is dit niet de bedoeling". De kinderen reageren hierop door te zeggen: "Wij 

willen graag gooien met de blokjes, dat is veel leuker". Te zien is dat de beroepskracht uitleg geeft 

waarom het niet de bedoeling is dat er met de Kapla wordt gegooid. Vervolgens vraagt zij: "Wat 

kunnen we hierover afspreken?", "De kinderen kunnen zo niet naar de wc, omdat de blokjes ervoor 

liggen". De kinderen denken na over een oplossing en zeggen: "We kunnen tot aan de kast gooien, 

dan kunnen ze in de wc". De beroepskracht laat de kinderen dieper nadenken, door te vragen hoe 

de kinderen ervoor zorgen dat er geen Kapla kwijtraakt. Wanneer de kinderen aangeven dat zij de 

blokjes schuiven in plaats van gooien, is te zien dat de beroepskracht de afspraak samenvat. Zij 

benoemt de oplossing die de kinderen hebben bedacht en geeft aan dat dit akkoord is. Te zien is 

dat de kinderen hierna verder spelen, middels de gemaakte afspraken. 
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In bovenstaand voorbeeld is te zien dat kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te 

bedenken wanneer zij een regel overtreden. De beroepskracht geeft hierbij uitleg en stimuleert 

kinderen tot nadenken. Hiermee leren kinderen de groepsregels te volgen, waarbij er ruimte is 

voor hun eigen perceptie hierop. Dit zorgt ervoor dat zij normen en waarden aanleren, maar dat zij 

ook de ruimte krijgen deze normen en waarden eigen te maken. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (4 beroepskrachten, d.d. 07-11-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 07-11-2022 (15.00-17.00)) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO Barrier, versie 19-09-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan BSO Barrier, versie 29-11-2022 (per mail ontvangen op d.d. 29-11-

2022) 

• Mail locatiemanager, d.d. 29-11-2022 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• 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 staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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 4 getoetste beroepskrachten, houder en 2 stagiaires zijn in bezit van een verklaring omtrent 

gedrag en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen 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 zijn de diploma’s van 4 beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten 

beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Overtreding opleidingseisen: opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Tijdens de huidige inspectie is het diploma van de pedagogisch coach van de locatie beoordeeld. Bij 

deze beoordeling heeft de toezichthouder geconcludeerd dat het diploma van de pedagogisch coach 

niet voldoende is voor het uitoefenen van deze functie.  

Bij de inspectie van de dagopvang van deze locatie, is deze conclusie reeds getrokken. Omdat er 

vanuit deze inspectie een overtreding met advies tot handhaving is geconstateerd, wordt deze 

voorwaarde tijdens de huidige inspectie niet meegenomen.  

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

stagiaires 

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

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’, na het bieden van herstelaanbod, 

voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van twee aaneengesloten weken, 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. 
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In deze roosters is zichtbaar dat op enkele dagen kinderen zijn verplaatst naar een andere 

basisgroep, om aan de beroepskracht-kindratio te voldoen. In het contract tussen houder en ouder 

is vastgelegd dat een kind gedurende de gehele looptijd van het contract op een vaste tweede 

basisgroep mag worden opgevangen. De tweede basisgroep is hierbij benoemd en er wordt 

aangegeven om welke momenten dit gaat. Hiermee voldoet de houder aan de eisen met betrekking 

tot de toestemmingsverklaring omtrent opvang in een tweede basisgroep. 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt 

gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

Beroepskracht-kindratio op de dag van inspectie (d.d. 07-11-2022): 

 

Basisgroep Leeftijd  Maximaal aantal 

kinderen 

 Aanwezige 

kinderen  

Aantal 

beroepskrachten 

de Keien 4-6 jaar 20 17 2 

de Klinkers 6-8 jaar 20 9 1 

de 

Kristallen 

8-12 

jaar 

24 18 2 

 

Stagiaires/beroepskrachten in opleiding 

Tijdens de huidige inspectie wordt er één BBL-stagiaire ingezet als beroepskracht op de 'Kristallen'. 

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. 01-07-2024) van het 

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

in opleiding of stagiairs. 

 

Overtreding beroepskracht-kindratio 

Tijdens de huidige inspectie is geconcludeerd dat de houder in het pedagogisch beleid een te ruime 

afwijking van de beroepskracht-kindratio gedurende schoolweken heeft vastgelegd. Vanuit de Wet 

Kinderopvang mag er gedurende schoolweken voor maximaal een half uur per dag van deze ratio 

worden afgeweken. De houder omschrijft in het beleid een afwijking van 17.15-18.15, waardoor er 

een half uur te lang van de beroepskracht-kindratio wordt afgeweken. 

 

Herstelaanbod 

De toezichthouder biedt herstelaanbod, waardoor de houder de mogelijkheid heeft de afwijking van 

de beroepskracht-kindratio conform de huidige wetgeving op te nemen in het pedagogisch beleid. 

Hiernaast maakt de houder aantoonbaar dat er conform het nieuwe beleid in de praktijk wordt 

gehandeld. 
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Conclusie 

Op 29 November 2022 heeft de toezichthouder een mail ontvangen van de locatiemanager. In deze 

mail is een aangepaste versie van het pedagogisch beleidsplan te vinden. In deze versie is een 

afwijking van 17.45-18.15 omschreven. Deze afwijking van een half uur is in overeenstemming 

met de huidige wetgeving. Hiernaast heeft de toezichthouder op 20 December 2022 de 

personeelsroosters en presentatielijsten van één volledige week ontvangen. Uit deze planning kan 

worden geconcludeerd dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het aantal 

aanwezige kinderen. Er wordt niet meer dan een half uur van de beroepskracht-kindratio 

afgeweken. De houder toont hiermee aan bovenstaande tekortkoming te hebben hersteld. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 

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. 

   

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

het pedagogisch beleid wordt omschreven dat alle groepen een vaste tweede basisgroep hebben. 

Kinderen kunnen in deze tweede basisgroep worden opgevangen onder vastgelegde 

omstandigheden. Ouders geven bij het ondertekenen van het contract toestemming voor de 

opvang in deze tweede basisgroep voor de gehele looptijd van het contract. 

   

Basisgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

de Keien 4-5 jaar 20 

de Klinkers 6-7 jaar 20 

de Kristallen 8-13 jaar 24 

 

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. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (d.d. 07-11-2022 (15.00-17.00)) 

• Interview anders namelijk: (4 beroepskrachten, d.d. 07-11-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 07-11-2022 (15.00-17.00)) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 22-11-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 22-11-2022) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (4 exemplaren ingezien op d.d. 15-11-2022) 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (1 BBL-exemplaar ingezien op d.d. 15-

11-2022) 

• Opleidingsplan BBL (1 exemplaar ingezien op d.d. 15-11-2022) 

• Presentielijsten (5 t/m 16 December 2022) 

• Personeelsrooster (5 t/m 16 December 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO Barrier, versie 19-09-2022) 

• Stagebeleid PM BOL Dikkie&Dik, versie 09-05-2022 

• GGD inspectierapport Dikkie & Dik Barrier (KDV), inspectiedatum 11-07-2022 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• Eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Eisen aan ruimtes’ voldoet aan de 

gestelde eisen. 

  

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

 

Voor de Keien (4-5 jaar) wordt er gebruik gemaakt van één van de groepsruimtes en de 

naastgelegen hal. De naastgelegen hal is als speelruimte ingericht. Hier is de bouwhoek van de 

BSO te vinden. 

Voor de Klinkers (6-7 jaar) is een groepsruimte beschikbaar, welke 's ochtends wordt gebruikt door 

de peutergroep. Ook de hal tussen de groepsruimtes van de Keien en Klinkers wordt hoofdzakelijk 

door deze groep gebruikt. Deze hal is ingericht met een knutselkast en voetbaltafel. Naast deze 

ruimtes is ook hier hal naast de groep beschikbaar als speelruimte voor de kinderen. 

De Kristallen (8+ jaar) bevinden zich aan de andere kant van het pand, bij oversteek van het 

schoolplein. Zij bevinden zich in een ontmoetingsruimte van de school, waarbij de keuken en de 

ruimte naast de entree van de school ook mogen worden gebruikt. De ruimte is passend ingericht 

voor het opvangen van kinderen. 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. Hieronder is een overzicht van de m²  per groep te 

vinden. 

 

Groepsruimte m² 

Keien  73 m²   

Klinkers 86 m²   

Kristallen 108 m²   

  

Totaal aantal m² 267 m²   

Beschikbare m² per kind 4,17 m²  (bij 64 kindplaatsen) 

 

De locatie staat in het LRK geregistreerd met 64 kindplaatsen. Bij dit aantal kindplaatsen zijn er 

voldoende m² per kind beschikbaar.  

 

Buitenruimte 

De BSO maakt gebruik van de speelplaats van de school. Er zijn voldoende m² beschikbaar t.b.v 

het in het LRK geregistreerde kindaantal. 
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Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (d.d. 07-11-2022 (15.00-17.00)) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op d.d. 22-11-2022) 

• Plattegrond (Dikkie en Dik Barrier, ontvangen op d.d. 29-11-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO Barrier, versie 19-09-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d 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. 

 

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) 
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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) 

 
 

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

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 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) 

 
 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

aanwezig kind. 

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

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier 

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

Aantal kindplaatsen : 64 

 

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 :  I. Pluijm- van Hout 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eindhoven 

Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600 RB EINDHOVEN 
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Planning 

Datum inspectie : 07-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2022 

Zienswijze houder : 02-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 02-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 23-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

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

inspectie van de buitenschoolse opvang van Spilcentrum de Barrier. 

  

Middels deze zienswijze willen wij uitleg geven over onderwerpen waarbij wij gebruik hebben 

gemaakt van het herstelaanbod. 

  

Allereerst is het goed om terug te kunnen lezen dat de geobserveerde pedagogische praktijk 

voldoet aan de praktijk die wij voor ogen hebben voor de kinderen van de BSO. Een plek waar 

kinderen mogen meedenken, eigen keuzes mogen maken, worden aangesproken op hun 

verantwoordelijkheden en het fijn hebben. 

  

De overtredingen in het rapport gaan over het pedagogisch beleid. Eén van de overtredingen richt 

zich op het beschrijven van het mentorschap. De andere op het afwijken van het beroepskracht-

kindratio in het pedagogisch beleidsplan. Beide onderwerpen zijn opnieuw bekeken en aangepast in 

het beleidsplan. 

  

Met een inventarisatie van de haaltijden van de kinderen is aangetoond dat wij in de praktijk 

handelen binnen de richtlijnen van het afwijken van de beroepskracht-kindratio. In de praktijk 

wordt afgeweken van 17.15 tot 17.45. Na deze tijd laat het aantal kinderen het toe dat het één 

pedagogisch medewerker wordt ingezet. 

  

Met vriendelijke groet, Cecile van Eijndhoven 

Locatiemanager Kinderopvang Dikkie & Dik Barrier 

  

Renske van Trigt 

Beleidsmedewerker Kinderopvang Dikkie & Dik  

 

 

 

 

 

 

 


