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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Dikkie & Dik biedt kinderopvang aan op vijf locaties in de wijk Woensel.
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 is
geopend van 07.30-18.30 uur. De peutergroepen boven zijn op dagdelen geopend (8.30-12.00 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 betreft. Kinderen van expats krijgen veelal geen VVE-indicatie,
aangezien veel kinderen naar de Internationale school gaan als zij 4 jaar zijn.
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 wordt in de dagopvang met het kindvolgsysteem KIJK gewerkt.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2017.
Jaarlijkse inspectie op 2 februari 2017
Tijdens dit onderzoek werd geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldeden aan de Wet
kinderopvang.
Jaarlijkse inspectie op 30 oktober 2018
Tijdens dit jaarlijks onderzoek werd geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldeden aan de
Wet kinderopvang. De inspectie-activiteiten richtten zich primair op de praktijk van
verantwoorde kinderopvang en werden uitgebreid met het pedagogisch beleid en aanwezigheid van
EHBO-kwalificaties.
Jaarlijkse inspectie op 16 september 2019
Tijdens dit inspectiebezoek werd geconstateerd dat de houder niet voldeed aan alle beoordeelde
voorwaarden van de Wet kinderopvang. Er werd een overtreding geconstateerd binnen het domein
Personeel en groepen met betrekking tot opleidingseisen pedagogisch coach. Tijdens deze inspectie
richtten de inspectie-activiteiten zich primair op de praktijk van verantwoorde kinderopvang en het
item Personeel en groepen. De gemeente Eindhoven heeft hierop gehandhaafd.
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De gemeente Eindhoven heeft op 11 november 2019 een aanwijzingsbrief verstuurd naar de
houder. De gemeente Eindhoven heeft de GGD opdracht gegeven om tijdens een nader onderzoek
de overtreding opnieuw te toetsen.
Huidige inspectie
Op 20 februari 2020 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden op de overtreding geconstateerd
tijdens het jaarlijks onderzoek op 16 september 2019. Het nader onderzoek bestaat uit een
documentenonderzoek.
Conclusie
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd de
overtreding op te lossen.

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

Personeel en groepen
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 16 september 2019 werd geconstateerd dat de houder niet
voldeed aan de voorwaarde Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Geconstateerd
werd dat de houder niet aantoonbaar kon maken dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach
beschikt over een juiste kwalificatie volgens
volgens artikel 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; artikel 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang; artikel 7 lid 2 Regeling Wet kinderopvang.
Tijdens dit onderzoek is deze voorwaarde opnieuw getoetst.

Opleidingseisen
De houder heeft een gelijkstellingsverzoek ingediend bij de gelijkstellingscommissie van het
Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). De houder heeft, door het toesturen van de
individuele gelijkstelling, aantoonbaar gemaakt dat de pedagogisch coach beschikt over een voor
de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. De houder is er in geslaagd de overtreding op te lossen.

Gebruikte bronnen
•

Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Individuele gelijkstelling pedagogisch
coach, CAO Kinderopvang 11 februari 2020)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Opleidingseisen
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Dikkie & Dik Driestam
http://www.dikkie-en-dik.nl
64
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Dikkie en Dik/Driestam B.V.
Hondsruglaan 91A
5628DB Eindhoven
17258909
Ja

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Antonet Hesius

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Eindhoven
: Postbus 90150
: 5600RB EINDHOVEN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

20-02-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-02-2020
20-02-2020
20-02-2020

: 12-03-2020
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