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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 uitgevoerd 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 

Jaarlijks onderzoek 2022  

KDV Dikkertje Dap aan de Billie Holidaystraat in Almere is op 24 juni 2022 bezocht voor het 

jaarlijks onderzoek. Het KDV is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.   

  

  

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Ook 

heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en documenten opgevraagd en 

beoordeeld.  

  

  

Uit het onderzoek blijkt dat er aan alle eisen wordt voldaan. 

  

  

Een indruk van de sfeer op locatie  

Op het moment van het bezoek hebben de beroepskrachten aandacht voor de kinderen en praten 

met ze met taal die past bij de leeftijd van de kinderen. De kinderen mogen zelf activiteiten kiezen 

die ze leuk vinden om te doen.   

  

  

Algemene informatie  

KDV Dikkertje Dap is gevestigd in een oud schoolgebouw en bestaat uit 3 KDV groepen en een PSZ 

groep waar in totaal 54 kinderen per dag opgevangen kunnen worden.lokaal van Basisschool De 

Lichtboei  De houder heeft nog een vestiging in Almere waar KDV en BSO wordt aangeboden. Op 

PSZ Dikkertje Dap wordt 1 stamgroep opgevangen met maximaal 14 kinderen van 2-4 jaar. De 

opvang vindt plaats in dagdelen. PSZ Dikkertje Dap biedt Voorschoolse Educatie (VE) aan.   

  

  

  

Inspectiegeschiedenis  

De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:  

  

 10-12-2020: jaarlijks onderzoek: geen tekortkomingen. Advies, niet handhaven. 

 05/11/2019: Jaarlijks onderzoek: geen tekortkomingen. Advies: niet handhaven. 
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 11/03/2019: Nader onderzoek: tekortkomingen hersteld. 

 23/10/2018: Jaarlijks onderzoek: tekortkomingen op het domein Pedagogisch klimaat 

(pedagogisch beleid) Voorschoolse educatie (opleidingsplan). 

  

  

Opbouw van het inspectierapport  

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.  

  

  

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze 

reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een 

bijlage achterin het rapport.  

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 

Beoordeling:  

In het pedagogisch beleidsplan van KDV Dikkertje Dap zijn de vereiste onderwerpen 

voldoende beschreven. In de praktijk werken de beroepskrachten volgens het 

beschreven beleid.  

  

Op het KDV werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan  versie september 2022.  

  

  

In het pedagogisch beleidsplan staat een duidelijke beschrijving van:  

  

 Het bieden van verantwoorde dagopvang.    

 De manier waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. En de stappen 

die ondernomen worden bij bijzonderheden in de ontwikkeling.    

 Hoe de overdracht aan de basisschool en buitenschoolse opvang verloopt wanneer kinderen 4 

jaar worden.    

 De invulling van het mentorschap.    

 De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.    

 Het wenbeleid wanneer kinderen nieuw op de groep komen.    

 Op welke tijden er minder beroepskrachten aanwezig kunnen zijn dan voor het aantal kinderen 

vereist is.    

 De organisatie van activiteiten waarbij kinderen de groep of groepsruimte kunnen verlaten.    

 Het beleid bij het aanvragen van een extra opvangdag.    

 De taken die stagiaires en/of vrijwilligers kunnen uitvoeren. En hoe zij hierbij worden 

begeleid.   

  

  

Werken volgens het beschreven beleid  
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De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid. En 

observeert hoe zij werken op de groep. De beroepskrachten zijn voldoende bekend met het 

pedagogisch beleid van KDV Dikkertje Dap.  

  

Pedagogische praktijk 

Beoordeling:  

De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.  

  

Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:  

  

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

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder 

beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna 

een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie-instrument is gebaseerd op de 

omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat 

beschreven.   

  

Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:  

a) Emotionele veiligheid  

b) Persoonlijke competentie  

c) Sociale competentie  

d) Normen en waarden  

  

De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de 

toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.  

  

  

Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd. De dik- en cursief 

gedrukte tekst zijn uit het 'Veldinstrument observatie' overgenomen. De tekst die volgt onder het 

kopje observatie is een uitwerking daarvan zoals deze is waargenomen in de praktijk. 

  

  

Stimuleren van persoonlijke competentie 

Responsief (0-4) 

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 

begrepen. 

  

  

Observatie 

In de groepsruimte staat een kind voor de kast met boeken. De beroepskracht ziet dit, loopt naar 

het kind toe en vraagt: "Wil je een boekje lezen?" Waarop het kind ja knikt en lacht. De 

beroepskracht vraagt welk boek het kind wil lezen en legt uit dat het kind het boek mag pakken en 

aan tafel mag gaan zitten. Het kind kiest een boek en laat deze aan de beroepskracht zien. In de 

tussentijd is er een ander kind ook bij de kast met boeken gaan staan. De beroepskracht vraagt 

aan het kind: "Wil jij ook een boekje lezen?" Het kind antwoord met ja. Met zijn drieën gaan zij 

vervolgens aan tafel een boek lezen.  

  

  

Stimuleren van sociale competentie 
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Stimulerend contact (0-4) 

De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 

onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 

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

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

  

  

Observatie 

De beroepskracht is met een groepje kinderen aan het knutselen. Ondertussen zijn er andere 

kinderen vrij aan het spelen. De beroepskracht ziet een kind spelen in de huishoek en vraagt aan 

het kind: "Ben je aan het koken in de keuken?" Het kind knikt. "Wat ben je aan het maken?" 

vraagt de beroepskracht. Het kind zegt dat het ijs aan het maken is. De beroepskracht zegt: "Oh 

dat vind ik lekker!" waarop een kind aan tafel zegt: "Dat vind ik ook lekker.". De beroepskracht 

vraagt aan de kinderen aan tafel welk ijs zij lekker vinden. Het kind wat in de huishoek aan het 

spelen is komt ook bij de tafel staan en vertelt over de ijscoman. Er ontstaat een gesprek tussen 

de kinderen en de beroepskracht over ijs en de ijscoman.  

  

  

Aan de ontwikkeling van alle vier de competenties wordt aandacht besteed bij KDV Dikkertje Dap. 

  

Voorschoolse educatie 

Beoordeling: Het aanbod voorschoolse educatie (VE) voldoet aan de eisen.  

In de praktijk wordt gewerkt volgens het beschreven beleid. De beroepskrachten VE 

hebben de juiste kwalificaties. Het opleidingsplan voldoet aan de eisen.  

In het pedagogisch beleidsplan staan de vereiste onderwerpen over VE allemaal 

beschreven.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

  

Uitvoering VE op de stamgroep(en)  

Op KDV Dikkertje Dap (peuteropvang) worden in 1 stamgroep maximaal 14 kinderen opgevangen 

van 2 tot 4 jaar. Op het moment van inspectie zijn er 12 kinderen aanwezig, waarvan 7 

doelgroepkinderen. Er zijn 2 beroepskrachten VE aanwezig.  

  

  

PSZ Dikkertje Dap maakt gebruik van VE-programma Piamide. Het programma is gericht op het 

stimuleren van de ontwikkeling op de gebieden taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Kenmerken van het programma zijn in de praktijk teruggezien.    

Het huidige thema ' Zomer' is net gestart. De beroepskrachten laten een planning zien waarin 

zichtbaar is dat er een opbouw in het team zit en de activiteiten die aangeboden worden zijn 

duidelijk verdeeld in verschillende niveaus.  

Kinderen met een indicatie kunnen 4 dagdelen van 4 uur per week naar de opvang komen.  Per 

week kan het kind 16 uur VE ontvangen. Het KDV biedt 40 weken opvang waardoor het kind 960 

uur VE in anderhalf jaar kan ontvangen.   

  

  

In de praktijk wordt gewerkt volgens het beleidsplan.  

  

  



 

 

8 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-06-2022 

KDV Dikkertje Dap te Almere 

 

Beleid VE  

De beroepskrachten werken met het pedagogisch beleidsplan september 2021. Ook is er een 

werkplan waarin specifieke informatie over VE staat beschreven. De uitvoering van het 

pedagogisch beleid wordt jaarlijks bekeken door de houder. Het beleidsplan wordt zo nodig 

aangepast.  

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan zo duidelijk mogelijk:  

   

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

aanbod van activiteiten; 

 de manier waarop de ontwikkeling wordt gestimuleerd op de gebieden taal, rekenen, motoriek 

en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

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

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

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

kinderen; 

 de inrichting van een passende ruimte en de manier waarop passend materiaal voor 

voorschoolse educatie wordt aangeboden; 

 de manier waarop de voorschool en de basis(vroeg)school de lesstof op elkaar aansluiten. En 

de manier waarop de houder zorgt voor een goede overdracht aan de basisschool; 

 de manier waarop de pedagogisch beleidsmedewerker VE wordt ingezet zodat de kwaliteit van 

de VE verbetert.  

  

  

Kwalificaties  

De beroepskrachten VE beschikken over:  

 Een passend diploma volgens de cao-kinderopvang. 

 Een geldig VE-certificaat//Een bewijs van een gevolgd keuzedeel over ontwikkelingsgericht 

werken in de VE. 

 Ten minste taalniveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.  

  

  

Opleidingsplan  

De houder heeft voor 2022 een opleidingsplan opgesteld. Hierin staat op welke manier de kennis 

en vaardigheden van de beroepskrachten VE worden onderhouden. Er wordt aandacht besteed 

aan:  

  

  

a. Het werken met programma’s voor VE.  

b. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Met aandacht voor taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

c. Het volgen van de ontwikkeling van het kind. En het hierop afstemmen van het aanbod van VE.  

d. Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.  

e. De inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie. En de overgang naar 

vroegschoolse educatie.   

  

  

Het opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd, en zo nodig aangepast.   
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Beoordeling:  

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit 

van de VE. De inzet bestaat uit beleidstaken en/of coaching van de beroepskrachten. De 

houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

moet worden ingezet juist berekend. Dit heeft de houder gedaan aan de hand van het 

aantal doelgroep-peuters op 1 januari.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

Op KDV Dikkertje Dap is een pedagogisch beleidsmedewerker ingezet voor coaching van de 

beroepskrachten en/of voor de ontwikkeling en het invoeren van het pedagogisch beleid.  

  

Urenberekening  

De houder heeft berekend voor hoeveel uur de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt 

ingezet voor KDV Dikkertje Dap.  De houder heeft het aantal uur berekend door het aantal 

doelgroep-peuters te vermenigvuldigen met 10. De houder komt tot de volgende berekening:   

  

  Aantal doelgroep-peuters x 10 uur  

2022  20x10=200 

  

De houder heeft het aantal doelgroep-peuters met als peildatum 1 januari vastgelegd. Dit aantal 

doelgroep-peuters klopt met wat de beroepskrachten vertellen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Observatie VE peutergroep) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie sept 2021) 

 Pedagogisch werkplan (Juli 2021) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beoordeling:  

De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK).  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

  

Houder  

De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een eenmanszaak. De houder heeft een 

VOG natuurlijk persoon. De inschrijving in het PRK en de VOG-controle zijn in orde.  

  

  

Medewerkers  

Uit de controle van het PRK blijkt dat de aanwezige medewerkers zijn ingeschreven in het PRK. De 

medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn na koppeling in het PRK met hun 

werkzaamheden begonnen.    

  

Opleidingseisen 

Beoordeling:  

Beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikken over een 

passend diploma.  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

Beroepskrachten  

De toezichthouder heeft de diploma’s van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Hieruit blijkt dat 

de beroepskrachten beschikken over een passend diploma.  

  

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  
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De toezichthouder heeft het diploma van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) 

ingezien. Hieruit blijkt dat de PBM beschikt over een passend diploma.  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Beoordeling:   

De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de PBM moet worden ingezet juist 

berekend. De houder heeft de urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze urenverdeling 

is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten. Alle beroepskrachten hebben coaching 

ontvangen.   

  

  

Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:  

  

  

Urenberekening  

De houder komt tot de volgende berekening:   

  

  

  

  

50 uur x aantal 

kindercentra  

10 uur x aantal FTE 

pedagogisch medewerkers  

Som (van 50 uur x aantal kindercentra 

+ 10 uur x aantal FTE) = minimale 

ureninzet  

2022  3x50=150u 10x8,5FTE=85u 150+85= 235 uur. 

  

  

De houder heeft de berekening jaarlijks gemaakt met de rekenregels die daarvoor gelden.   

De gegevens die hiervoor zijn gebruikt hebben als peildatum 1 januari van dat jaar. Het aantal 

kindercentra uit de berekening komt overeen met het aantal in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

  

  

Inzet PBM  

Op KDV Dikkertje Dap is 1 PBM werkzaam en twee beroepskrachten in opleiding. De PBM zorgt 

voor het opstellen en invoeren van het pedagogisch beleid en voor de pedagogische coaching van 

beroepskrachten.  

  

  

Urenverdeling over locaties  

De urenverdeling, over de verschillende locaties van de houder, is beschreven in het 

coachingsplan. De uren zijn opgesplitst in coachingsuren en de beleidsuren. De urenverdeling is 

inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders.  

  

  

Coaching aan iedere beroepskracht  

Uit het gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij nog geen pedagogische coaching 

hebben ontvangen van de PBM in 2022. In het volgende jaarlijks onderzoek zal dit worden 

beoordeeld aan de had van de planning en evaluatie. 

De PBM werkt zelf niet als beroepskracht op de groep. De PBM hoeft daarom zelf geen coaching te 

ontvangen.  

De PBM-ers in opleinding staan wel op de groep en moeten daarom zelf ook coaching ontvangen. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Observatie VE peutergroep) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (versie sept 2021) 

 Pedagogisch werkplan (Juli 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Overzicht inzet 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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 

Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 

wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 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 
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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 

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) 

 

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 het 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 beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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) 

 

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 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
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(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. 

 
 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

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

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 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 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. 
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(art 1.50b en 1.60c lid 1 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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 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 participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

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; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 onderde len a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 



 

 

18 van 21 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-06-2022 

KDV Dikkertje Dap te Almere 

 

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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 : 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 
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Planning 

Datum inspectie : 24-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-07-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-07-2022 

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. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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