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PSZ Dikkertje Dap te Almere 

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. 
Op basis van 'aankondiging last onder dwangsom' gemeente Almere, d.d. 27/03/18. Hersteltermijn 
tot 10/04/2018. 

 
Beschouwing 
Inleiding 
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde inspectieonderzoek. Na de feiten over 
het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen uit het huidig onderzoek op 
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemeen 
Dikkertje Dap is sinds augustus 2014 geregistreerd in het Landelijk Register en gevestigd in 
basisschool De Lichtboei. Behalve deze voorziening heeft de houder een KDV en BSO Dikkertje Dap 
op de locatie Billie Holidaystraat. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 11-08-2014: Onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in het LRKP 
 06-11-2014: Onderzoek na registratie. Advies: Handhaving, tekortkoming op het domein 

Informatie en voorschoolse educatie 
 26-01-2015: Nader onderzoek .Advies: Niet handhaven (in overleg met de houder zijn er 

afspraken gemaakt) 
 30-11-2015: Jaarlijks onderzoek, Advies: Handhaven, overtreding op het domein Veiligheid en 

gezondheid en beschrijving van het vierogenprincipe 
 10-03-2016: Nader onderzoek, Advies: Geen handhaving 
 30-08-2016 : Jaarlijks onderzoek. Advies handhaven , overtreding op het item risico- 

inventarisaties en pedagogisch beleidsplan 
 22-11 2016: Nader onderzoek risico-inventarisatie. Advies : geen handhaving 
 01-02 2017 : Nader onderzoek pedagogisch beleidsplan. Advies :geen handhaving 
 15-11-2017: Jaarlijks onderzoek; tekortkomingen op het domein Veiligheid en gezondheid 

item risico-inventarisatie veiligheid en wijzigen aantal kindplaatsen van 16 naar 14 
 20-03-2018: Nader onderzoek; niet alle tekortkomingen zijn ongedaan gemaakt. Advies: 

Handhaving 
Huidige inspectie 
De houder heeft per mail 17/04/18 een Risicio-inventarisatie Veiligheid aan de toezichthouder doen 
toekomen. Op 26/04/18 heeft de toezichthouder telefonisch overleg gehad voor nadere toelichting. 
Deze inventarisatie betreft de nieuwe ruimte van de PSZ. 
  
Conclusie: 
De tekortkoming is opgelost.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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PSZ Dikkertje Dap te Almere 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het nader onderzoek dd. 20/03/2018 is het volgende geconstateerd: 
  
Van de houder is het, per 1 januari 2018, verplichte veiligheids- en gezondheidsbeleid voor deze 
locatie niet ontvangen. 
Per mail zijn dd. 21/02/2018 t.b.v. dit onderzoek de volgende documenten ontvangen: 
 aanpassing RIE buitenruimte 2018 PSZ 
 actieplan veiligheid buitenruimte HEK 
 actieplan veiligheid buitenruimte PSZ 
Tijdens het onderzoek is op de locatie geen concrete beschrijving van veiligheidsrisico's van de 
nieuwe binnenruimte aangetroffen. De beroepskracht vertelt dat deze wel is gemaakt maar niet op 
deze locatie aanwezig is. De beroepskracht is eveneens niet op de hoogte van de inhoud ervan. 
Ten aanzien van het, in het vorig onderzoek geconstateerde risico, van de onbeschermde radiator 
zijn geen maatregelen getroffen. 
  
Conclusie: 
De tekortkoming ten aanzien van concrete beschrijving van veiligheidsrisico's van de binnenruimte 
is niet ongedaan gemaakt. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Per mail dd 03/04/18 heeft de houder de volgende documenten aan de toezichthouder gestuurd: 
  
1. Actieplan Veiligheid binnenruimte 2018 PSZ. Dit betreft een actieplan om het risico dat een kind 
zich aan de radiator rand te reduceren. De locatiemanager heeft telefonisch aangegeven dat 
inmiddels toch is gekozen voor een ombouw om de radiator. Deze is inmiddels aangebracht. 
  
2. Beleidsplan Veiligheid en gezondheid. Beoordeling van dit beleidsplan behoord niet tot dit 
onderzoek en zal in het volgend jaarlijks onderzoek worden meegenomen. 
  
3. Inventarisatielijst PSZ. 
Uit deze lijst is niet op te maken of deze de nieuwe ruimte van de PSZ op de Luitstraat betreft. 
Hierover heeft de toezichthouder dd. 19/04/18 telefonisch contact opgenomen met de organisatie. 
Op 24/04/18 heeft de toezichthouder een Inventarisatielijst Veiligheidsrisico's Dikkertje Dap op de 
Luitstraat gedateerd april 2018 per mail ontvangen. Tevens is er inmiddels een ombouw om de 
radiatoren aangebracht. 
  
Conclusie: 
De eerder geconstateerde tekortkoming is ongedaan gemaakt. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch contact mw. M. Ketzer) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (PSZ Luitstraat) 
 Actieplan veiligheid 
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PSZ Dikkertje Dap te Almere 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : PSZ Dikkertje Dap 
Vestigingsnummer KvK : 000013306316 
Aantal kindplaatsen : 14 
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 :  J. Bakker 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport :  
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