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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 zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 Documentenonderzoek 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Beoordeling: 

De overtredingen die tijdens het jaarlijks onderzoek zijn geconstateerd zijn voldoende 

hersteld.  

 

Huidig nader onderzoek 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 17-05-2022 is niet aan alle eisen voldaan. In opdracht van 

gemeente Almere vindt een nader onderzoek plaats. Tijdens dit nader onderzoek worden de 

onderdelen opnieuw beoordeeld om te kijken of de overtredingen zijn hersteld. 

 

Op 19-09-2022 heeft de toezichthouder het document 'Inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker VE'  opnieuw beoordeeld 

 

Algemene informatie  

PSZ Dikkertje Dap is gevestigd in een 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:  

  

17-05-2022: Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaven, tekortkoming op het domein Voorschoolse 

educatie. 

22-02-2021: Nader onderzoek. Advies: Niet handhaven. Tekortkomingen hersteld. 

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. 
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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 bij een nader onderzoek geen recht op een zienswijze. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 17-05-2022 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarden niet wordt voldaan; 

 

 In het pedagogisch beleidsplan is geen beschrijving opgenomen de manier waarop de 

pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie wordt ingezet zodat de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie kan worden verbeterd. 

 Er is geen urenberekening voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker over 2022. 

 Er is geen coachingsplan waarin concreet staat beschreven hoe de invulling van pedagogisch 

beleidsmedewerker ingezet gaat worden voor coaching van de beroepskrachten en/of voor de 

ontwikkeling en het invoeren van het pedagogisch beleid. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtredingen zijn voldoende hersteld.  

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Op 16 juni 2022 heeft de toezichthouder het document Inzet beleidsmedewerker Lichtboei' 

ontvangen. 

In dit documenten staan de volgende onderdelen voldoende beschreven: 

 

  

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

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

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

kwaliteit van VE te verhogen is de pedagogisch beleidsmedewerker ingezet voor coaching op de 

groep. 

Bij het jaarlijks onderzoek van 2023 zal worden getoetst of de beroepskrachten daadwerkelijk 

coaching hebben ontvangen. 

 

Urenberekening  

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

ingezet voor PSZ 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   12x10=120 uur 

  

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 

 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Excel document inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker lichtboei.) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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 betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 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 ) 
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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 
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Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport :  
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