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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd nader onderzoek. 
In dit nader onderzoek zijn de items, waaraan tijdens de reguliere inspectie van 16 november 2015 
niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld. De overtredingen betrof de domeinen pedagogisch 
klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht. Naar aanleiding van de 
handhavingsbrief van gemeente Almere heeft de houder tot 21 februari 2016 de tijd gekregen om 
de overtredingen te herstellen.  
  
Op 15 maart 2016 heeft de toezichthouder een onaangekondigde inspectie op locatie uitgevoerd.   

 
Beschouwing 

Naar aanleiding van de inspectie blijkt, dat de houder de overtredingen hersteld heeft.  
De toezichthouder is zich bewust van het feit dat de beroepskrachten (van de Schoor) nog niet 
helemaal ingewerkt zijn. Dit vergt tijd. Tijdens de eerstkomende reguliere inspectie zal op alle 
onderdelen nader geïnspecteerd worden. De toezichthouder gaat ervan uit, dat de houder zich  
aan haar inspanningsverplichting blijft voldoen.   

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Uit het inspectierapport van 16 november 2015 komt de volgende informatie:  
"De beroepskrachten van de PSZ welke per augustus 2015 werkzaam zijn voor Dikkertje Dap 

geven aan niet op de hoogte te zijn van het beleid van Dikkertje Dap. Het beleid is niet besproken 

en/of gelezen. De houder draagt onvoldoende zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleid".  
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt, dat zij inmiddels ingewerkt zijn.  
De beroepskrachten hebben alle documenten van de houder ontvangen. Er is een werkbespreking 
geweest. Het pedagogisch beleidsplan is doorgenomen. Tijdens de eerstvolgende reguliere 
inspectie zal hieraan nader aandacht besteed worden.   
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
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Personeel en groepen 

 
Uit het vorige inspectierapport kwam het volgende naar voren:  
"Tijdens de inspectie is er een BOL deeltijd stagiaire aanwezig. Van deze stagiaire is een 

praktijkovereenkomst geldig tot 29 februari 2016 overlegd. De stagiaire wordt ingezet in de 

beroepskracht-kindratio. De BOL-stagiaire wordt niet ingezet overeenkomstig de voorwaarden  

in de CAO Kinderopvang".  
  
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De houder geeft aan, dat de school een fout heeft gemaakt met het leerwerkovereenkomst.  
Twee scholen gingen fuseren, waardoor de registratie niet goed is gegaan. De houder heeft  
contact met de school hierover gehad. Inmiddels is de stagiaire afgestudeerd en wacht zij op  
haar diploma.  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens de inspectie blijkt, dat er 2 gediplomeerde beroepskrachten op de groep staan.  
Aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Diploma's beroepskrachten (beroepskrachten) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit het vorige inspectierapport komt het volgende naar voren:  
"Maatregelen op risico's zijn opgenomen in het verslag. Hierin zijn werkafspraken en klussen 

opgenomen, die de risico's moeten verkleinen. Verschillende actiepunten zijn benoemd. Niet alle 

(beschreven) actie zijn uitgevoerd in de praktijk. Bijvoorbeeld plaatsen van vingerstrips of het 

vastzetten van de radiator ombouw.  
Overleg en overreding 
Tijdens de inspectie kan de RIE niet voor iedere ruimte, zoals beschreven in het rapport van juni 

2015, getoond worden.  
  
In het kader van overleg en overreding heeft de houder tot 30 november de tijd gekregen 

documenten aan te leveren. De toezichthouder heeft een RIE van de gymzaal en middenruimte 

ontvangen. De houder heeft voor inventarisatie van deze ruimtes de standaard risico-inventarisatie 

van consument en veiligheid gebruikt. Standaard risico's staan beschreven, echter ruimte 

specifieke risico's van de middenruimte en gymzaal (zoals het podium of de trampoline) zijn hierin 

niet opgenomen. De houder beschrijft waarom risico's zijn uitgesloten, echter maatregelen op een 

aanwezige risico veiligheid of gezondheid worden niet beschreven in een plan van aanpak.  

De beroepskrachten hebben onvoldoende kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-

inventarisatie".  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft de ontbrekende risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid aangeleverd.  
De ontbrekende ruimten zijn meegenomen. De risico's die niet aanwezig zijn, zijn uitgesloten.  
Het actieplan dat aangeleverd is, ziet er summier uit. Tijdens de reguliere inspectie zal hieraan 
extra aandacht besteed worden.  
  
De beroepskrachten kunnen de documenten aantonen en vertellen dat zij kennis hebben moeten 
nemen van de documenten. Ook hieraan zal tijdens de reguliere inspectie extra aandacht besteed 
worden.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan gezondheid (1 oktober 2015) 
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Ouderrecht 

 
Uit het vorige rapport blijkt het volgende:  
"De informatie op de website en in het beleid komen niet overeen met elkaar en met de huidige 

praktijk op de Billie Holidaystraat. Op de website staan de rapporten uit januari 2015. De rapporten 

van de inspectie voor registratie op de Billie Holidaystraat ontbreken. De houder geeft aan bezig te 

zijn met een nieuwe website. Bij controle op 3 december is er nog geen nieuw website". 
  
 
Informatie 

 
De website is inmiddels actief en aangepast. De informatie voor ouders over de peuterspeelzaal is 
actueel. Behalve de website worden ouders ook geïnformeerd via nieuwsbrieven en themabrieven. 
Verder geeft de houder aan, dat zij mee willen liften met de pilot "actief ouderschap", dat door de 
school geïnitieerd is. Het doel hiervan is om ouders meer te bereiken zodat er meer betrokkenheid 
plaatsvindt.  
  
Het inspectierapport van de peuterspeelzaal Billie Holidaystraat staat op de website.  
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Informatiemateriaal voor ouders (informatiefolder) 
• Website (www.dikkertjedap.nl) 
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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) 
 

Personeel en groepen 

Passende beroepskwalificatie 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de 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) 

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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Dikkertje Dap 
Website : http://www.dikkertjedap.nl 
Aantal kindplaatsen : 54 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Monique Barbé 
Website : www.dikkertjedap.nl 
KvK nummer : 39055171 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Ramsanjhal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 

Datum inspectie : 15-03-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-03-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-03-2016 

Openbaar maken inspectierapport :  
 
 

 


