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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Huidig onderzoek 

Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd op 20-11-2020, heeft de 

toezichthouder een advies tot handhaving gegeven. 

Van de handhaver, gemeente Almere, heeft de houder tot 01-02-2021 de gelegenheid gekregen de 

tekortkomingen te herstellen. 

 

De items die bij dit onderzoek opnieuw getoetst zijn: 

 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. 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zo rg 

voor dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: Een getuigschrift van 

een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Op 16 februari heeft de toezichthouder via de mail documenten ontvangen van de houder. 

Uit het onderzoek blijkt dat de houder de tekortkomingen heeft hersteld. 

 

 

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  

20-11-2020: Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaving. Tekortkomingen op het Domein 

Voorschoolse Educatie 

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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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 20 november 2020 constateert de toezichthouder dat niet wordt 

voldaan aan alle eisen zoals gesteld in de Wet kinderopvang en de daarbij behorende regelingen. 

 

Bij het beoordelen van het item Voorschoolse Educatie kwam het volgende naar voren: 

 Tijdens de observatie was er één gecertificeerde beroepskracht en een BBL-stagiaire op een 

groep van 9 kinderen ingeroosterd. Binnen de voorschoolse educatie mogen geen BBL-ers 

worden ingeroosterd, alleen boventallig. 

 Door deze situatie waren er te weinig beroepskrachten aanwezig ten aanzien van het aantal 

kinderen die aanwezig waren. 

Voorschoolse educatie 

De toezichthouder heeft op 16 februari de documenten ontvangen die nodig zijn voor dit 

onderzoek. 

 

Uit het personele-rooster van week 7 blijkt dat er op elke dag twee gediplomeerde 

beroepskrachten staan ingeroosterd. 

 

De drie vaste beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig VVE-certificaat en een geldig 3F 

certificaat. 

 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Personeelsrooster (Week 7 2021) 

 Certificaten voorschoolse educatie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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) 

 

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. 

 
 

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) 
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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 : 22-02-2021 
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Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-02-2021 

Openbaar maken inspectierapport :  
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