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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Dikkie & Dik biedt kinderopvang aan op vijf locaties in de wijk Woensel. De eerste vestiging is 
begin jaren negentig gestart. Deze locatie is gevestigd aan de Gerretsonlaan. De overige 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 (peuteropvang). Het hoofdkantoor van Dikkie & Dik is 
gelegen aan de Barrierweg te Eindhoven. 
  
De locatie van Dikkie & Dik Driestam aan de Schoenmakerstraat biedt zowel dagopvang als 
buitenschoolse opvang (BSO). De dagopvang bestaat uit een babygroep (0-2 jaar) en drie 

peutergroepen (2-4 jarigen). De peutergroep beneden is de gehele dag een vaste groep en 

geopend van 07.30-18.30 uur. De peutergroepen boven zijn dagdelen geopend (09.00-12.00 en 
12.45-14.45 uur). Vanaf 14.45 uur spelen de 4-6 en 6-8 jarigen van de BSO in de groepsruimten 
boven. De BSO bestaat uit 3 horizontale groepen (4-6 jarigen, 6-8 jarigen en 8-12 jarigen). 
  
Dikkie & Dik Driestam vormt samen met Saltoschool de Driestam het Spil-centrum 

Schoenmakerstraat. Spil staat voor Spelen, Integreren en Leren. De kinderopvang en de 
basisschool zijn gelegen op één terrein (nieuwbouw) en met elkaar verbonden via een loopbrug. 
Het Spil- centrum kenmerkt zich fysiek door haar modern vormgegeven gebouw gelegen op de 
kruising aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Het kindercentrum is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 07.30 uur- 18.30 uur. 
  
De groepssamenstelling/-populatie van kinderen in de vier verschillende groepen is zeer divers. In 

de dagopvang groepen 'Het Stekje en Klimop' (begane grond) is de groepspopulatie een 
afspiegeling van de Gildebuurt (wijk Stadsdeel Woensel-Zuid). In deze groepen spelen kinderen 
van verschillende culturele achtergronden samen in één groep. Het grootste deel van deze 
kinderen wordt in de thuissituatie Nederlandstalig opgevoed, waardoor communicatie tussen de 
kinderen onderling in het Nederlands mogelijk is. In de peuter(speelzaal-)groepen 'Kabouterbos en 
Speelboom' is een grote meerderheid van de kinderen anderstalig(diverse nationaliteiten, zoals 

Nederlands, Indiaans, Turks, Grieks, Pools, Vietnamees, Japans, Hongaars). Dit is enerzijds terug 

te zien in het hoog aantal VVE geïndiceerde kinderen in deze twee groepen, gericht op 
taalvaardigheid. Anderzijds zijn er kinderen, zonder VVE-indicatie, maar evengoed anderstalig, 
omdat het kinderen van expats betreffen. Kinderen van expats krijgen veelal geen VVE-indicatie, 
aangezien veel kinderen naar de Internationale school gaan als zij 4 jaar zijn. 
Om deze reden heeft de locatiemanager in 2016 een start gemaakt met een integratie bevorderend 
activiteitenaanbod, waar kinderen met een VVE-indicatie en zonder indicatie samen spelen en 

leren. De 8 oudste peuters van het Kabouterbos voegen van 10.30-11.30 uur samen met de 8 
oudste van de Klimop (weinig geïndiceerde kinderen) samen. Beide nemen een vaste 
beroepskracht van hun eigen groep mee. In de vrije groepsruimte van de Speelboom vindt op 
maandag en dinsdagochtend dit activiteitenaanbod plaats. Het heeft de vorm van een pilot waarin 
dit jaar bekeken wordt welke resultaten het oplevert. 
  
Op locatie wordt gewerkt met de VVE methode Startblokken - basisontwikkeling en als 

bronnenboek wordt de voorschoolse methode Peuterplein gehanteerd. Om een doorgaande 
ontwikkelingslijn met de basisschool te bewerkstelligen is de dagopvang in 2015 gestart met 
implementatie van het kind-volgsysteem KIJK!. 
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Inspectiegeschiedenis 2014 - 2017 
  

Jaarlijkse inspectie op 13 februari 2014 
Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum niet aan alle beoordeelde voorwaarden van de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er werd tijdens deze inspectie één 

overtreding geconstateerd omdat een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep werd 
opgevangen 
  
Nader onderzoek op 13 mei 2014 
De gemeente Eindhoven heeft via een aanwijzing op 08-05-2014 de houder verzocht de 
overtreding uit de vorige inspectie op te heffen. Uit het huidige nader onderzoek is geconstateerd 
dat de houder alle overtreding had opgelost. 

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

  

Nader onderzoek op 13 april 2015 
De gemeente Eindhoven heeft via een aanwijzing op 24-03-2015 de houder verzocht de 
overtreding uit de vorige inspectie op te heffen. Uit het huidige nader onderzoek is geconstateerd 
dat de houder alle overtreding had opgelost. 
  
Jaarlijkse inspectie op 14 maart 2016 

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

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

Jaarlijkse inspectie op 2 februari 2017 

Tijdens deze jaarlijkse inspectie is op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal 
kwaliteitseisen onderzocht, namelijk op gebied van het ‘Pedagogische klimaat’ en ‘Personeel en 
groepen’. Tijdens de inspectie voldoet de dagopvang aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De observaties bij de dagopvang hebben plaatsgevonden op donderdag 02-02-2017 en dinsdag 07-
02-2017. Op dezelfde dag zijn de observaties geëvalueerd met de locatiemanager. Tijdens de 

inspectie is er op positieve wijze ruimte voor dialoog en een open gesprek met de toezichthouder. 
  
Tijdens de inspectie is opgemerkt dat er een stabiel team werkzaam is binnen de kinderopvang. Op 
alle groepen zijn vaste beroepskrachten werkzaam, die goed op elkaar zijn ingespeeld. Er is 
onderling een goede afstemming tussen organisatorische- en zorgtaken, zoals de verschoningen, 
de eetmomenten, het begeleiden van het binnen- en buitenspel. De beroepskrachten voelen elkaar 
goed aan als collega's en staan behulpzaam voor elkaar klaar. Er is een positieve sfeer in het team 

merkbaar.  

 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
  
Daarnaast is het domein ‘Voorschoolse educatie’ beoordeeld. 
  
 

Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er voor zorgt dat zij goed op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Observatie van de pedagogische praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jarigen (2015). Onderstaande beschrijvingen 
zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de 
beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  
De observaties hebben plaatsgevonden op een donderdag bij de stamgroepen Het Stekje 
(babygroep), Klimop (peutergroep) en Speelboom (peutergroep). Daarnaast heeft er op een 

dinsdagochtend een extra observatie plaatsgevonden waarbij 8 kinderen van het Kabouterbos en 8 
kinderen van Klimop geïntegreerd met hun eigen beroepskracht samenspelen in de groepsruimte 
van Speelboom (eerste etage). Dit betreft een activiteit buiten de eigen stamgroep.  

  
Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 
het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 

gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 
  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd: 

 De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep, zijn op de hoogte van persoonlijke 

bijzonderheden, zoals de thuissituatie, het karakter en de ontwikkelingsfase waarin het 
kind zich bevindt. Bij de babygroep sluiten beroepskrachten aan op afspraken die met 
ouders zijn gemaakt voor individuele baby's. In het contact met het kind gebruiken zij deze 
kennis. Bij de babygroep weet de beroepskracht bijvoorbeeld nauwkeurig de ontwikkeling 
van een baby/dreumes te vertellen en op welke wijze zij hun handelen met de ouders 

afstemmen. Voor het kind betekend dit in de praktijk een nauwe doorgaande lijn met de 
thuissituatie in een voor haar veilige speel- en leeromgeving. Bij de peutergroep zijn twee 

peuters in de namiddag erg moe, de beroepskracht merkt dit op en zegt tegen hen 
dat zij op de bank mogen liggen, waarna zij beiden direct hier direct in slaap vallen. De 
overige kinderen spelen buiten, het is rustig binnen. Bij navraag kan de beroepskracht 
goed vertellen waarom de peuters moe zijn en welke afspraak met de ouders is gemaakt. 
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 De sfeer op alle groepen is gemoedelijk en veilig: de kinderen laten zien dat zij zich op hun 

gemak voelen, zij voelen zich vertrouwd met groepsgenootjes en met de beroepskrachten 
op de groep. Beroepskrachten voeren (korte) gesprekjes met de kinderen waarbij zij zowel 
luisteren als vragen stellen. In de babygroep eet een kind bijvoorbeeld haar fruit niet op. 
De beroepskracht laat merken het kind te begrijpen en speelt hier adequaat op in: "Lust je 
geen appel? Wat wil je graag hebben?" Het kind antwoordt vrolijk: "Mandijn!". "Dan krijg jij 
lekker een mandarijn", antwoordt de beroepskracht. De kinderen smullen (letterlijk) aan 
tafel van het verkregen fruit. 

 Tijdens een-op-een contactmomenten met baby's (zoals tijdens de verschoning, naar bed 
brengen, de fles geven) is de beroepskracht gericht op de baby en sluit aan bij signalen die 
het kind afgeeft. Ze vertelt de baby stapsgewijs welke handelingen die ze gaat verrichten: 
"Nu doe ik even jouw sokjes aan, dan krijg je warme voetjes". De baby zucht, waarop zij 

reageert: "Ja, moet jij daar zo van zuchten?".  

 Tijdens de observatie is oudercontact gezien tijdens het ophalen van kinderen. De 
beroepskrachten verwelkomen ouders hierbij op persoonlijke wijze. Zij gaan actief in 
gesprek met de ouders over de opvang dag en over eventuele bijzonderheden/ vragen 

over het kind. Bij de Speelboom wordt de overdracht door de beroepskracht indien nodig in 
de Engelse taal gedaan, vanwege anderstalige achtergronden. 

  
  
Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 

worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie wordt gewaarborgd: 

 Bij de peutergroepen spelen de kinderen tijdens de observatie vrij in hun groepsruimten. Er 

zijn vriendschapjes zichtbaar en er is gelegenheid voor spel tussen gelijkgestemden 
(leeftijd, jongens, meisjes). De kinderen hebben zichtbaar plezier. Er wordt zowel binnen 
als buiten gespeeld. 

 Tijdens het eten en drinken aan tafel bij de baby's handelen de beroepskrachten vanuit een 

gezond voedingsbeleid, in samenspraak met de ouders. Baby's krijgen het aanbod voor 

water en thee. Daarnaast zijn zij zicht bewust van de motorische ontwikkeling en wordt het 
fruit bij de dreumesen (vanaf ongeveer 1 jaar) in grovere stukken aangeboden. Tijdens de 
observatie ontdekken de jongere kinderen aan tafel met hun handen en mond de stukjes 

fruit. Het fruit wordt met veel 'plezier' op gegeten.  

 Bij de inrichting van de groepsruimten is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen. Bij de babygroep is veel beweegruimte voor de kinderen beschikbaar. Er 
is een grondbox waar de jongste kinderen rustig en veilig kunnen spelen. Daarbuiten wordt 

tijdens de inspectie volop ontdekt en actief gespeeld. Er ligt een kind in de grondbox. 
Andere kinderen zoeken het contact op door geïnteresseerd bij de box te gaan kijken. Bij 
de peuters zijn verschillende speelhoeken ingericht, zoals een bouwhoek, huishoek, 
leeshoek en een themahoek ('de kapper'). Spelmaterialen zijn direct beschikbaar voor 
kinderen (ingerichte hoeken, materialen op kindhoogte), waardoor zij eigen spel kunnen 
initiëren. 

 De beroepskrachten volgen het spel van de kinderen en volgen initiatieven die kinderen 

hierbij aangeven. Zo gaat de beroepskrachten bij de peutergroep in de huishoek bij een 
groepjes spelende kinderen zitten. De kinderen verzamelen zich meteen rondom haar en 
reiken haar spulletjes aan, zoals een pan. De beroepskracht reageert: "Oei, oei, die pan is 

heet! Jij hebt handschoenen aan en ik niet." De kinderen kijken verwonderd naar de reactie 

van de beroepskracht. 

 De beroepskrachten hechten waarde aan de autonomie en zelfstandigheid van het kind. 
Kinderen bij de babygroep mogen aan tafel na het fruit eten zelf hun snoet poetsen met 
een eigen washandje. Bij de peuters gaan de kinderen buitenspelen. Zij lopen zelf naar de 

hal en doen zelf hun jas aan. Bij de toiletgang gaat dit op dezelfde wijze. De 
beroepskrachten zijn ondersteunend aanwezig. Een jonger kind doet hier een beroep op en 
wordt gezien. De beroepskracht helpt het kind. 
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Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 

de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie wordt gewaarborgd: 

 De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen 

in als kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Ze helpen kinderen om er samen weer uit 
te komen. 

 Bij de babygroep ligt een dreumes te spelen in de grondbox. De beroepskracht plaatst een 

tweede dreumes in de grondbox. Zij kan hierbij goed onderbouwen waarom ze dit doet, 
gericht op de ontwikkeling van beide kinderen en de interactie tussen de kinderen. De 
kinderen spelen tevreden en zijn  geïnteresseerd in elkaars spel en aanwezigheid. 

 De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer op de groep door zorg voor de 

inrichting en aankleding van de ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam 
en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun 

medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
  
Overdracht normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 

van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat de overdracht van normen en waarden wordt gewaarborgd: 

 De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 

consequente wijze. Kinderen weten hierdoor wat er van hun wordt verwacht. Tijdens de 
observatie bij de peutergroep ontstaat er een conflict tussen twee kinderen. De 
beroepskracht brengt beide kinderen bij elkaar en laat hen beide hun verhaal vertellen. De 
beroepskracht is hierbij consequent en duidelijk. Dit valt ook in het handelen bij andere 

beroepskrachten op. Kinderen weten hierdoor wat hun grenzen zijn en wat er van hen 

verwacht wordt.  

 De beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind zonder kinderen uit te sluiten. 
Kinderen mogen zijn wie ze zijn.  

  
Conclusie 
Op basis van de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 
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Voorschoolse educatie 
 

Omvang voorschoolse educatie 
Bij Dikkie & Dik Driestam zijn drie peutergroepen en er is een voldoende aanbod uren voorschoolse 
educatie: 

 De peutergroep Kabouterbos biedt op 8 dagdelen voorschoolse educatie: maandag, dinsdag en 
donderdag in de ochtend van 09.00-12.00 uur en in de middag van 12.45-14.45 uur. 

 De peutergroep Speelboom biedt op 4 dagdelen voorschoolse educatie: maandag en dinsdag in 
de middag van 12.45-14.45 uur en op donderdag en vrijdag in de ochtend van 09.00-12.00 
uur. 

 De peutergroep Klimop is 5 dagen per week geopend van 07.30 tot 18.30 uur en bieden hierin 
een dagelijks gestructureerd voorschools aanbod. 

  
Een groot percentage van de kinderen in de groepen Kabouterbos en Speelboom heeft een VVE-
indicatie. De kinderen met een VVE indicatie krijgen het aanbod om 4 dagdelen deel te nemen. De 
overige peuters minimaal 2 dagdelen. 
  

Peutergroep Totaal aantal kinderen Aantal VVE-indicaties 

Klimop 36 4 

Kabouterbos 33 25 

Speelboom 18 12 

  
  
Groepsgrootte 
De drie peutergroepen Kabouterbos, Speelboom en Klimop bestaan uit maximaal 16 kinderen in de 
leeftijd van 2- 4 jaar oud. 

  
Opleidingseisen beroepskrachten voorschoolse educatie 
Alle beroepskrachten werkzaam op de peutergroepen beschikken over een beroepskwalificatie 
conform de cao kinderopvang en een VVE certificaat. 
  
Opleidingsplan beroepskrachten voorschoolse educatie 
De houder heeft een gezamenlijk VVE scholingsplan 2017 opgesteld, samen met basisschool de 

Driestam. In het opleidingsplan staat onder andere opgenomen:  
  
Evaluerend op schooljaar 2015-2016: 

 Spelontwikkeling en coaching in de groepen. Inhoud: Beroepskrachten worden op de groep 
gecoacht. Er zijn al twee studiebijeenkomsten geweest en er volgt er nog één in 2017. De 
doelstelling is dat pedagogisch medewerkers weten hoe de spelontwikkeling bij kinderen 

verloopt en dat zij vanuit deze kennis kijken naar spelsituaties van kinderen. Pedagogisch 
medewerkers voeren op grond van deze observaties interventies uit om de ontwikkeling van 
kinderen optimaal te stimuleren.  

 Praktijk ervaringen bekijken bij andere Spilcentra door de beroepskrachten van de 
peutergroepen en de manager. Aanleiding is de veranderende structuur binnen het 
spilcentrum, (nieuwe clustersamenstelling: 3-7 jarigen bij elkaar in een cluster). Voorbereiding 
heeft in 2016 plaatsgevonden. Voorgang hiervan loopt door in 2017.   

 Verdieping van resultaatgericht werken gekoppeld aan de implementatie van KIJK. 
Doelstelling: Pedagogisch medewerkers weten vanuit de observaties en registraties van KIJK 
hoe zij dit kunnen inzetten om een beredeneerd aanbod te bieden aan ieder kind. Zij hebben 
een educatief aanbod dat passend is bij de leeftijd van de kinderen en kunnen differentiëren in 
dit aanbod afhankelijk van de educatiebehoeften van het kind. Afronding mei 2017.  

 Coaching na film opnamen en begeleiding, 2x per jaar 2 uur. Doel: Verankering en borging van 
bestaand VVE beleid en de kwaliteit van het educatief handelen van leerkrachten en PM-ers op 

peil houden.  

 Voorlees coördinator door 1 beroepskracht. Coördinatie van de aspecten van voorlezen, 
boeken en activiteiten rondom een thema op locatie. 

 1 Spilavond ( 3 uur). Heeft in 2016 niet plaatsgevonden, wordt gepland in 2017. 
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Gericht op schooljaar 2016-2017: 
 Cursus KIJK! 

 Uitwisseling van inzicht en werkwijzen tussen voor- en vroegschool gericht op doorgaande lijn 
('Gluren bij de buren') 

 VIB basiscursus voor de VVE coördinator. Continueren van VIB binnen het aanbod van de VVE 

activiteiten. 
 Groepsbezoeken 1x per jaar door de VVE coaches, voor aandacht en sturing gericht op de 

eerder gevolgde cursus Spel. 
  
Methode Voorschoolse Educatie 
Er wordt gewerkt aan de hand van de voorschoolse methode Startblokken-Basisontwikkeling. 
Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, 

peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is een landelijk erkend werkplan (VVE-
methodiek) met een uitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen. 
  
Als bronnenboek wordt een tweede voorschoolse methode gehanteerd, namelijk Peuterplein. Dikkie 
& Dik heeft voor deze tweede methode gekozen, aangezien basisschool de Driestam werkt met 
vervolgmethode Kleuterplein. 

  

Het kindercentrum werkt aan de hand van projectthema's die gemiddeld 6 weken duren. Tijdens de 
observatie staat het thema 'de Kapper' centraal. Het thema is zichtbaar door de thema-
/ontdektafel in alle groepen, thematische prentenboeken en raamschilderingen. 
  
Waar mogelijk probeert het kindercentrum het projectthema af te stemmen met basisschool de 
Driestam. 

  
De beroepskrachten werken met het digitale observatiesysteem KIJK! Twee maal per jaar worden 
de KIJK! registraties per kind ingevuld. Er wordt nog niet gewerkt met een groepsplan vanuit KIJK!. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. M. Franssen (locatiemanager)) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (donderdag 02-02-2017, 10.00-16.00 uur; dinsdag 07-02-2017, 10.30-12.00 uur) 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (VVE Scholingsplan 2017 driestam) 
 Voorbeeld themaplanning Water 12 september t/m 21 oktober 2016 

 Email mevr. Van Trigt 07-02-2017 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 

geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn 
gecontroleerd tijdens de inspectie. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
De houder en alle personen werkzaam bij de onderneming beschikken over een geldige verklaring 

omtrent het gedrag (in het kader van de continue screening). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao 
kinderopvang. 
 

 

Opvang in groepen 
Stamgroepen 
De dagopvang bestaat uit 4 stamgroepen: 
  

Stamgroep Leeftijd Max. aantal kinderen Aantal beroepskrachten  

op de groep werkzaam 

Het Stekje 0 – 2 jaar 10 4 

Klimop 2 – 4 jaar 16 3 

Kabouterbos 2 – 4 jaar 16 3 

Speelboom 2 – 4 jaar 16 2 

  
Vaste gezichten op de groep 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

Verhouding beroepskracht-kindratio 
Uit de aanwezigheidslijsten en de personeelroosters blijkt dat er voldoende beroepskrachten 

ingezet worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
  
Achterwacht 
Er zijn altijd ten minste twee beroepskrachten in het kindercentrum aanwezig. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in het kindercentrum wordt Nederlands 
gesproken. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. M. Franssen (locatiemanager)) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (donderdag 02-02-2017, 10.00-16.00 uur; dinsdag 07-02-2017, 10.30-12.00 uur) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (januari 2017) 
 Personeelsrooster (januari 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

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

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

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

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 

1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dikkie & Dik Driestam 

Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 
Aantal kindplaatsen : 58 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Dikkie & Dik 

Adres houder : Barrierweg 165 
Postcode en plaats : 5622CM Eindhoven 
Website : www.dikkie-en-dik.nl 
KvK nummer : 17179329 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Evelien Mertens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-02-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 23-02-2017 
Zienswijze houder : 06-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 12-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze inspectierapport dagopvang                  06-04-2017 
Spilcentrum De Driestam 
  

In deze zienswijze reageren wij op het inspectierapport van de GGD naar aanleiding van de 
inspectie van de dagopvang van Spilcentrum de Driestam. 
  
In de beschouwing staat beschreven dat wij werken met een integratiebevorderend 
activiteitenaanbod. Een aantal kinderen van de peuterspeelzaal en de dagopvang nemen samen 
deel aan activiteiten. Na de pilot is geconcludeerd dat deze werkvorm te weinig meerwaarde heeft. 
De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen tijdens spel nu individueel of in kleine 

groepjes door mee te doen om zo de taalontwikkeling te stimuleren. 
  
De verdere bevindingen en observaties uit de praktijk die in het rapport beschreven worden, 

geven de praktijk weer die wij voor ogen hebben voor onze kinderen. Er is binnen de dagopvang 
veel aandacht voor het pedagogisch klimaat, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. 
Pedagogisch medewerkers hebben oog voor de kinderen, hun behoeften, wensen en 
mogelijkheden. Uitgangspunt is dat alle kinderen graag naar Kinderopvang Dikkie & Dik komen, 

zich prettig voelen, kunnen genieten en zich tegelijkertijd kunnen ontwikkelen passend bij wie ze 
zijn. 
  
Alle (pedagogisch) medewerkers van Kinderopvang Dikkie & Dik handelen vanuit de 7 
kernwaarden: kwaliteit, respect, openheid, duidelijkheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
persoonlijk leiderschap. Het is goed om te lezen dat deze kernwaarden goed zichtbaar zijn in hoe 

wij onze opvang vormgeven en omgaan met de kinderen. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

Marion Franssen 
Locatiemanager Spilcentrum de Driestam 
  
Renske van Trigt 
Beleidsmedewerker Kinderopvang Dikkie & Dik 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


