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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.> 

 

 

 

 

Beschouwing 

Huidig onderzoek 

De toezichthouder heeft op 20 november 2020 een onaangekondigd bezocht gebracht voor de 

jaarlijkse inspectie. Tijdens dit inspectiebezoek zijn er items getoetst op de volgende domeinen: 

 Pedagogisch klimaat 

 Personeel en groepen 

Het onderzoek vindt plaats op basis van de Denklijn van Toezicht en Handhaving tijdens Corona 

fase 3 van GGD GHOR Nederland, ministerie SZW en VNG. Dit houdt onder andere in dat de 

toezichthouder zo kort mogelijk aanwezig is op de locatie, de hygiënerichtlijnen in acht neemt, 

voldoende afstand houdt tot volwassenen en zoveel mogelijk afstand tot de kinderen bewaart.  

 

Tijdens het onderzoek heerst er een prettige sfeer op de locatie; beroepskrachten zijn enthousiast 

en betrokken bij de kinderen; het welbevinden onder de kinderen is groot. Er is door de 

beroepskrachten aandacht besteed aan het huidige thema 'Sinterklaas' middels aankleding van de 

ruimte en invulling van gestructureerde en vrije activiteiten. 

 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek wordt er een tekortkoming geconstateerd binnen het domein 

voorschoolse educatie. 

 

 

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  

06-09-2019: Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaving. Tekortkoming op het domein personeel en 

groepen. 

14-02-2019: Nader onderzoek. Advies: niet handhaven. De tekortkomingen zijn hersteld. 

02-11-2018: Jaarlijks onderzoek. Advies: handhaving. Overtreding op het domein Pedagogisch 

klimaat (pedagogisch beleid) en Voorschoolse educatie (opleidingsplan). 

17-04-2018: Nader onderzoek. Advies: niet handhaven. 

20-03-2018: Nader onderzoek. Advies: handhaven. Overtreding op Accommodatie is opgelost. De 

overtreding op het domein Veiligheid en gezondheid niet. 

15-11-2017: Jaarlijks onderzoek. Advies: handhaven. Overtreding op de domeinen Veiligheid en 

gezondheid en Accommodatie. 
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In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit 

inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit 

rapport. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eisen voldaan 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 

de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval 

zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

a.    op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b.    kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c.    kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

d.    kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 



 

6 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-11-2020 

PSZ Dikkertje Dap te Almere 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin s taan de specifieke 

aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die 

betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 

voorbeelden uit de praktijk. 

De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de 

praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven 

voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 

 

De observatie heeft plaatsgevonden op een vrijdagochtend. Er waren 9 kinderen aanwezig en 

beroepskracht en een BBL-stagiaire. 

 

a)Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. 

 

Observatie: De beroepskrachten noemen de kinderen bij hun naam als ze wat vragen of in de 

gesprekjes. Een nieuw kind wordt begeleid naar een bak om te speelgoed op te ruimen. De overige 

kinderen doen dit zelfstandig doen. 

Ze weten wat de kinderen kunnen en spreken de kinderen aan op hun eigen niveau. 

 

 

b)Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen hemzelf en de kinderen en tussen de kinderen 

onderling aan. Dit door zowel te luisteren als praten. Beroepskrachten en kind dragen beide bij aan 

de inhoud en de voortgang van het gesprek. Als er iets gebeurd, is dit aanleiding voor een 

gesprekje met individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 

 

Observatie: Op de groep zijn ze druk met Sinterklaas. Tijdens een activiteit aan tafel is aandacht 

voor het "schoentje zetten". Er is hier een gesprek over tussen de kinderen en de beroepskracht. 

Er worden vragen gesteld en kinderen geven antwoord.  

Een kind antwoord op de vraag wat je in je schoen kan doen: "WORTEL". "Ja, wortel", reageert de 

beroepskracht. "En voor wie is die wortel" Kinderen komen nu met verschillende antwoorden zoals 

paard en konijn. Het gesprek gaat verder of de kinderen ook wortels lusten en sommige 

kinderen gaan van alles opnoemen wat ze graag eten. 

De beroepskracht vraagt en reageert op opmerkingen van kinderen. 

De kansen worden benut voor een groepsgesprek. 

 

 

c)Sociale competentie 

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 

kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

 

Observatie: De paar kinderen zitten verdeelt aan tafel en zijn druk bezig met het kleuren van een 

sinterklaaskleurplaat. Elk kind heeft een paar potloden gekregen. Een paar potloden hebben geen 

punt meer en moeten even geslepen worden. De kinderen mogen het zelf proberen. 

De beroepskracht laat de kinderen zelf ontdekken hoe ze het beste een punt kunnen slijpen. Wel 

geeft de beroepskracht hierbij aanwijzingen en zelf geeft ze het voorbeeld om ook potloden te 

slijpen.  

De beroepskracht is gedurende de activiteit niet dwingend, kinderen worden niet verplicht. 

 

 

d)Waarden en normen 
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De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. 

 

Observatie: Aan het einde van de activiteit kijken de beroepskrachten en de kinderen naar de 

dagritme kaarten. Aan de hand van de kaarten wordt de rest van het ochtend ritme verteld. De 

kinderen benoemen uit zichzelf wat er gaat gebeuren. 

De toezichthouder ziet dat de kinderen de vaste liedjes die horen bij de activiteiten kennen en 

meezingen. 

Er is een duidelijk structuur merkbaar. 

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 

 

 

Voorschoolse educatie 

Bij PSZ Dikkertje Dap wordt de voorschoolse educatie (VE) methode Piramide gebruikt. 

Op 5 ochtenden en 1 middag dagen (8.20 - 12.20 uur en 12.45 - 16.45 uur) worden er gedurende 

minimaal zestien uur per week activiteiten aangeboden die gericht zijn op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen; taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Kinderen met een VE-indicatie komen vier dagdelen per week. 

 

 

De methode Piramide geeft richtlijnen, specifieke kenmerken van deze methode zijn: 

 Thema wat gaat over voor kinderen aansprekend onderwerpen, zoals Ik en Jij, Mmmm lekker 

eten, Wat wil ik aan en Kusje.....beter. 

 Het thema wordt in projectboeken uitgewerkt. 

 Thematische speelleeromgeving ingericht met veel concrete materialen 

 De groepsruimte biedt voldoende mogelijkheden en ruimte tot het creëren van hoeken en een 

rijke, uitdagende speelleeromgeving.   

 

In de praktijk is dit terug gezien: 

 Thema 'Feest, sinterklaas'. 

 Er is een leeshoek, huishoek, bouwhoek en lage tafels voor creatieve activiteiten of puzzels. 

 Er wordt gewerkt met de dagritme kaarten, thematafel en themahoeken.  

 

 

Beleid voorschoolse educatie 

Het VE-beleid staat beschreven in het Pedagogisch Beleid. Het document beschrijft in duidelijke en 

concrete termen de visie en het beleid op VE binnen Dikkertje Dap. 

De houder beschrijft zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze het volgende: 

 de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

 de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

 de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen; 

 de inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld; 
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 de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse educatie. 

 

 

 

Opleidingsplan 

De houder heeft voor de locatie een opleidingsplan opgesteld waarin tot uiting komt op welke wijze 

de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden. 

 

 

Het opleidingsplan besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de beroepskrachten op het gebied 

van: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie 

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie 

 

 

Kwalificaties 

Bij Dikkertje Dap werken op moment van observatie één, conform cao, gediplomeerde 

beroepskracht en een BBL stagiaire.  

De beroepskracht is in het bezit van een certificaat/diploma waaruit is op te maken dat zij voldoet 

aan taalniveau 3F. De beroepskracht is in het bezit van een geldig VE-certificaat, Piramide. 

 

Op het moment van observatie waren er 9 kinderen aanwezig en stond de BBL-stagiaire intallig 

ingeroosterd. 

Binnen de voorschoolse educatie mag een BBL-er niet binnen de BKR VE ingezet worden. Om de 

kinderen binnen de VE optimaal te laten ontwikkelen is uit onderzoek gebleken, dat de kwaliteit 

van de beroepskrachten belangrijk zijn. Permanente scholing en de beroepskwalificatie aangevuld 

met de VE scholing maakt hier onderdeel van. 

Om deze reden is het niet mogelijk om de BBL-er binnen de BKR VE in te zetten. 

Boventallig is wel mogelijk. 

 

 

Conclusie 

Er wordt niet aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
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a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten 

minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 

PSZ Dikkertje Dap is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eenmanszaak. 

De voorziening is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). De verificatie van de 

VOG rechtspersoon (RP) heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen geaccordeerd. De 

voorziening is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.  

 

 

Beroepskrachten/Stagiaires 

De aanwezige beroepskracht en de BBL-stagiaire zijn geregistreerd in het PRK en tevens gekoppeld 

aan de houder.  

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten/Stagiaires 

De aanwezig beroepskracht beschikt over een beroepskwalificatie welke passend is voor de functie 

van pedagogisch medewerker.  

De toezichthouder heeft van de BBL-stagiaire een praktijk-overeenkomst, arbeidsovereenkomst en 

het stagebeleid ingezien. 

De stagiaire is in de laatste periode van haar opleiding bezig en mag formatief worden ingezet in 

de reguliere dagopvang. 

Binnen de VE peutergroep mag een BBL stagiaire alleen boventallig worden ingezet. 

  

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker/Coach die op deze locatie de beroepskrachten begeleid is in 

het bezit van een diploma die voldoet aan de eisen om de functie van pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach te mogen uitvoeren. 

 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste eisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op peuterspeelzaal Dikkertje Dap worden op het moment van inspectie 9 kinderen opgevangen van 

2-4 jaar. Er is 1 beroepskracht en een BBL stagiaire aanwezig. De kinderen worden op het moment 

van inspectie opgevangen in één horizontale stamgroep. 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl. 

 

 

Groep  Leeftijden 

kinderen 

Aantal 

kinderen 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

 PSZ 

Dikkertje Dap 

 2-4 jaar  9  1 + 1 BBL  2  

   

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste eisen binnen de reguliere dagopvang. Voor een VE peutergroep 

gelden er andere regels en mag een BBL stagiaire alleen boventallig worden ingezet. Zie item 

2.3.13 in het rapport. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Stamgroep 

De kinderen worden op vaste dagdelen in een vaste stamgroep opgevangen. De maximale 

groepsgrootte per groep is 16 kinderen van 2-4 jaar.  

 

 

Vaste gezichten 

Bij Dikkertje Dap werken 3 beroepskrachten volgens een vast rooster gedurende de week. Elk 

dagdeel zijn er 2 vaste gezichten voor de kinderen aanwezig.  

 

 

Mentorschap 

Elk kind heeft een mentor. De mentor voert de ontwikkelingsgesprekken met de ouders, is 

verantwoordelijk voor een goede overdracht naar de basisschool en dient als aanspreekpunt. In het 

digitale registratiesysteem is voor ouders terug te zien welke mentor bij welk kind hoort.  

 

 

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste eisen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Arbeidsovereenkomst(en) 

 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Opleidingsplan BBL 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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OF 

 

De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Tot 1 augustus 2020: De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten 

minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 

ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

OF 

 

Na 1 augustus 2020: Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de 

dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse 

educatie kan ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes 

uur per dag omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven 
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aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie ) 

 

Geldt vanaf 1 augustus 2020: De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het 

aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat he t tweeëneenhalf 

jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 

aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 

betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 

10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 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 to t 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) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
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uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 

de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 

vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 

of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 

eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 

is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 

(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een 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 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

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) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
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buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 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* 

 

* 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 : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Kampman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-11-2020 
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Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2020 

Zienswijze houder : 22-12-2020 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze houder kindercentrum 

  

Op de voor school/ peuterspeelzaal aan de Luitstraat stond op vrijdag 20 november j.l. 

een BBL medewerkster intallig op de groep. 

Normaal staat er een tweede vaste medewerkster, die alle benodigde scholings certificaten heeft, 

inclusief taaltoets en piramide certificaat, zij is uitgevallen  met Corona. 

Zij wordt vervangen door een collega, die eveneens alle benodigde certificaten heeft, ook deze was 

ziek uitgevallen. Dit gebeurde net voor de opening ‘smorgens vroeg. 

De bbl’er staat normaal als derde op die groep, zij is dus geheel op de hoogte van de methode en 

werkwijze. Zij kent tevens alle ouders en kinderen, wat de keuze om het op deze manier te doen, 

een goede leek. Mede omdat er maar 9 kinderen zouden zijn, waarvan maar 3 met een VVE 

verklaring. 

Wij wilden de ouders en kinderen niet teleurstellen, om de speelzaal te sluiten, aangezien er dit 

jaar al zoveel weg is gevallen voor de kinderen. 

  

Wij begrijpen en staan ook geheel achter de regelgeving, maar wij dachten om bovenstaande 

argumenten wel één keer een uitzondering te kunnen maken. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Monique Barbé 
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