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Inleiding 
 
Waarom toezicht op eisen VVE gemeente Eindhoven? 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Het kindercentrum met een gesubsidieerd VVE aanbod is verantwoordelijk voor het leveren van 
kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 

handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente Eindhoven voert de GGD Brabant-
Zuidoost dit onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de VVE-eisen 2017 die door de gemeente 
Eindhoven zijn vastgesteld wordt voldaan.  
 
Wat is het doel van het inspectierapport? 
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport 
is: 

1. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de VVE-eisen die 
in 2017 door de gemeente Eindhoven zijn vastgesteld.  

2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de inspectie 
items die beoordeeld zijn vanuit de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

 
Leeswijzer 

Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde VVE- eisen 2017. Een toezichthouder 
oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat 
zij niet tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente Eindhoven van de 
benodigde informatie te voorzien in verband met de handhaving op de VVE-eisen, wordt bij VVE-
eisen waaraan niet is voldaan, een beschrijving van de context gegeven. 
 

Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en de 
basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Eindhoven en de GGD Brabant- Zuidoost. 
Indien van toepassing staat de zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het 
inspectierapport. 
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Beschouwing Voor- en Vroegschoolse Educatie, 2017 
 

Kindercentrum Dikkie & Dik Driestam is gevestigd bij Saltoschool de Driestam in de Gildebuurt 
(stadsdeel Woensel-Zuid) te Eindhoven. Het pand staat met de basisschool in verbinding middels 
een loopbrug. Ten tijde van de inspectie zijn er alle dagopvanggroepen geopend, namelijk één 
babygroep en drie peutergroepen.  
 
Samen met Saltoschool de Driestam vormen zij Spil- centrum Schoenmakerstraat. Spil staat voor 

Spelen, Integreren en Leren. De samenwerking tussen beide partijen verloopt goed. Kindercentrum 
Dikkie & Dik Driestam werkt met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (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!.  
 
De themaplanning wordt afgestemd met de onderbouw van basisschool de Driestam. Er is 

structureel overleg tussen de locatiemanager en de VVE-coördinator van de basisschool. Het 
contact verloopt goed. De samenwerking/ doorgaande lijn in de praktijk is het afgelopen jaar 
intensiever geworden, bijvoorbeeld door meer activiteiten te laten plaatvinden tussen de peuters 

en kleuters binnen de thema’s (gezamenlijke opening, -sluiting, groepsbezoek bij de peuters of 
kleuters). 
 

Speelinloop 
Op woensdagochtend is er van 8.45 tot 10.15 uur een speelinloop voor kinderen van 1½  tot 2 ½ 
jaar. Zij mogen samen met hun ouder(s) komen spelen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
ouders en kinderen deelnemen aan diverse activiteiten. Het doel van de activiteit is voornamelijk 
dat de ouders kennis maken met de mogelijkheden voor spelontwikkeling van hun kind. De 
kinderen maken al kennis met de werkwijzen en activiteiten die op de peuteropvang plaatsvinden.  
Tijdens de Speelinloop is frequent een JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau aanwezig 

om ouders te ondersteunen bij opvoedvragen en kinderen te observeren.  
 
Inspectiegeschiedenis 2013 – 2017 
VE inspectiebezoek op 27-06-2013  
Het kindercentrum is op deze datum voor het eerst getoetst op de VVE certificeringseisen van de 
gemeente Eindhoven. Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat het kindercentrum nog niet 
voldeed aan de extra VVE-eisen die door de gemeente Eindhoven in 2013 werden gesteld: er werd 

niet voldaan aan alle in de wet kinderopvang opgenomen eisen. 

 
In 2013 is door de gemeente gedoogd dat het kindercentrum nog niet voldeed aan de extra criteria 
van de subsidieverstrekking, omdat het gezien werd als een 0-meting. 
 
VE inspectiebezoek op 13-02-2014 

In 2014 had de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking van de 
VVE locaties te Eindhoven. Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat de tekortkomingen uit de 
vorige GGD inspectie waren opgelost door de houder. Er was echter een nieuwe overtreding 
geconstateerd in de wet kinderopvang opgenomen eisen. Verder werd er wel voldaan aan de 
overige VVE-eisen die door de gemeente Eindhoven in 2014 werden gesteld. 
 
VE inspectiebezoek 12-01-2015 

In 2015 had de gemeente Eindhoven voor het derde achtereenvolgende jaar extra VVE-eisen 
gesteld voor de subsidieverstrekking van de VVE locaties te Eindhoven.  
Tijdens de inspectie was geconstateerd dat er een overtreding was in de wet kinderopvang 
opgenomen eisen en een overtreding op de VVE-eisen gemeente Eindhoven. Het planmatig 
bevorderen van integratie was door de houder niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan.  

Tijdens een nader onderzoek op 13-04-2015 was deze overtreding door de houder opgelost.  
 

VE inspectiebezoek 14-03-2016 
In 2016 had de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking van de 
VVE locaties te Eindhoven.  
Tijdens de inspectie was geconstateerd dat er een overtreding was in de wet kinderopvang 
opgenomen eisen en een overtreding op de VVE-eisen gemeente Eindhoven: het planmatig 
bevorderen van integratie tussen kinderen met en zonder VVE-indicatie.  
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Vve inspectiebezoek 02-02-2017 en 07-02-2017 
Tijdens de onaangekondigde inspectie op 2 en 7 februari 2017 is één overtreding geconstateerd 

omtrent voorwaarde 2b. Er wordt (nog) niet gewerkt met groepsanalyses en het individuele 
kindvolgsysteem, om vanuit de analyse planmatig en ontwikkelingsgericht te werken aan de vier 
ontwikkelingslijnen van SLO. 
 

Aanwijzing gemeente Eindhoven 
Op 25 april 2017 heeft de gemeente Eindhoven de houder van Dikkie & Dik Driestam via een 
schriftelijke aanwijzing verzocht de overtreding op voorwaarde 2b binnen 6 maanden op te lossen. 
De gemeente Eindhoven heeft de GGD opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nader 
onderzoek op voorwaarde 2b.  
 

 
Huidige inspectie 
Op 30 november 2017 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden op de 
gemeentelijke VVE voorwaarde (2b). Tijdens de inspectie zijn de peutergroepen bezocht en heeft 
de toezichthouders met de aanwezige pedagogisch medewerkers gesproken. 

Tijdens de inspectie is de toezichthouder goed geïnformeerd over de werkwijze die wordt 

gehanteerd met betrekking tot het koppelen van informatie vanuit de observaties, de 
handelingsplannen per kind en het groepsrapport. De beroepskrachten geven aan dat zij aan de 
slag gaan met de volgende stap te weten het koppelen van het groepsrapport aan een beredeneerd 
aanbod. 

 

 Conclusie 

Tijdens de inspectie is geconstateerd de overtreding is opgelost. Er wordt voldaan aan voorwaarde 
2b.  
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items  

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen    

2a Aanbod voorschoolse educatie in horizontale stamgroepen    

2b Planmatig en ontwikkelingsgericht werken aan  vier 
ontwikkelingsdomeinen  

   

2c Het planmatig bevorderen van integratie tussen kinderen met 
en zonder VVE-indicatie 

   

2d Voorwaarden 2a, 2b en 2c worden in de praktijk uitgevoerd    

3 Omvang aanbod voorschoolse educatie    

4 Kwaliteit taalvaardigheid beroepskrachten 
90 % van de medewerkers beschikt over het taalniveau 3F 
(mondelinge- en leesvaardigheid) en 2F (schrijfvaardigheid) 

   

5 Samenwerking basisschool, doorgaande lijn    

6 Informatieverstrekking VVE monitor    

7 Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd    

8 Kind-volg-systeem    
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1. Horizontale stamgroepen 

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

2b  
Er wordt aantoonbaar opbrengstgericht gewerkt aan de brede 
ontwikkeling van het kind. Vanuit zowel een analyse van het 
individuele kind volgsysteem als een groepsanalyse wordt planmatig 
en ontwikkelingsgericht gewerkt aan de vier ontwikkelingsdomeinen 
(sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek). 

   

Toelichting toezichthouder  

Er wordt opvang geboden aan 4 horizontale stamgroepen, waarvan 3 horizontale peutergroepen. 
 

Stamgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  

Het Stekje 0 – 2 jaar 10 

Klimop 2 – 4 jaar 16 

Kabouterbos 2 – 4 jaar 16 

Speelboom 2 – 4 jaar 16 

 
 De peutergroep Klimop is 5 dagen per week geopend van 07.30 tot 18.30 uur en biedt hierin 

een dagelijks gestructureerd voorschools aanbod. 
 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. 

 
Voorwaarde 2b 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Er wordt gewerkt met individuele handelingsplannen en er is 

een start gemaakt met het opstellen van groepsanalyses. Vanuit de analyse wordt planmatig en 
ontwikkelingsgericht gewerkt aan de vier ontwikkelingslijnen van SLO. Deze ontwikkeling is nog 

niet op alle peutergroepen in een even ver stadium. In de interviews met de beroepskrachten is 
aangegeven dat men een verdere verdieping wil aanbrengen met betrekking tot het aanbieden van 
het beredeneerd aanbod.  
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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 810 
Postcode en plaats : 5700AV HELMOND 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door : Marie-jose hermans 

 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 

  
Vaststelling inspectierapport: : 19-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercomissie 

: 20-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2017 

  
Overzicht gebruikte bronnen  : Observatie 30-11-2017 

  Interview beroepskrachten 
  Groepsoverzicht thema restaurant 

   Individuele handelingsplannen 

 
 
 

 

 


