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KDV 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. 

 
Beschouwing 
Algemeen  
Sinds 1993 is de houder met kinderopvang Dikkertje Dap in Almere gestart. Sinds medio augustus 
2015 is de KDV met VVE aanbod en de BSO gestart op de nieuwe locatie aan de Billie Holidaystraat 
in Almere. Dikkertje Dap heeft ook een peutergroep met VVE aanbod in basisschool de Lichtboei 
gevestigd. 
 
Inspectie geschiedenis  
15/03/2016: Nader onderzoek; tekortkomingen hersteld, risico-inventarisatie vraagt blijvende 
inspanningsverplichting. 
22/11/2016: Nader onderzoek; tekortkoming hersteld. 
30/10/2017: Jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen. Advies: niet handhaven. 
23/10/2018: Jaarlijks onderzoek: tekortkomingen op het domein Pedagogisch klimaat 
(pedagogisch beleid) Voorschoolse educatie (opleidingsplan). 
 
Huidige inspectie 
Naar aanleiding van de bij het jaarlijks onderzoek d.d. 23-10-2018 vastgestelde overtredingen 
heeft Gemeente Almere de toezichthouder verzocht een 'nader onderzoek' uit te voeren. 
Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de overtredingen inmiddels zijn 
beëindigd. 
 
Op 14 februari 2019 heeft de toezichthouder van de houder de aangepaste documenten 
ontvangen. 
 
Het pedagogisch beleidsplan en het opleidingsplan van Voorschoolse educatie zijn beoordeeld door 
de toezichthouder en voldoen aan de eisen. 
 
De tekortkomingen op de item Mentorschap en het item opleidingsplan zijn hersteld. 
 
 
 

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

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Vorig jaarlijks onderzoek 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 23 oktober 2018 van Kinderdagverblijf Dikketje Dap 
constateerde de toezichthouder de volgende overtredingen: 
 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat onvoldoende een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 

 Het vastgestelde opleidingsplan voldoet niet aan alle gestelde voorwaarden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Pedagogisch beleid 
De toezichthouder heeft op 14 februari 2019 het aangepaste pedagogisch beleidsplan ontvangen. 
Tijdens het nader onderzoek controleert de toezichthouder het aangepaste pedagogisch 
beleidsplan. 
 
Mentorschap 
Het beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen 
informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze 
waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van 
het kind. 
 
Citaat uit het beleid:  
 Bij het intakegesprek wordt besproken met de ouder(s) wie van de pedagogisch medewerkers 

de mentor van hun kind wordt. Dit is altijd een vaste medewerker van de groep van het kind. 
Wij streven ernaar dat dit de leidster is die het kind het meest ziet.  

Conclusie 
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Opleidingsplan 
Op 14 februari 2019 heeft de toezichthouder het aangepaste opleidingsplan ontvangen. 
Het opleidingsplan voldoet aan de eisen van de Wet. 
 
In het volgend jaarlijks onderzoek zal de toezichthouder de uitvoering in de praktijk en de 
evaluatie van het plan extra meenemen bij de beoordeling. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen van de Wet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (toegezonden gekregen op 14-02-2019) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (toegezonden gekregen op 14-02-2019) 

 



 

5 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-03-2019 

KDV Dikkertje Dap te Almere 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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KDV Dikkertje Dap te Almere 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Dikkertje Dap 
Website : http://www.dikkertjedap.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000013306316 
Aantal kindplaatsen : 54 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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 : 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 :  M. Kampman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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