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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
Dikkie & Dik biedt kinderopvang aan op vijf locaties in de wijk Woensel. De eerste vestiging is 
begin jaren negentig gestart. Deze locatie is gevestigd aan de Gerretsonlaan. De overige locaties 

betreffen de Driestam aan de Schoenmakerstraat (dagopvang, peuteropvang en BSO), locatie Acht 
bij basisschool St. Antonius Abt (peuteropvang en BSO), locatie De Barrier (dagopvang, 
peuteropvang en BSO) en locatie Jagershoef (peuteropvang). Het hoofdkantoor van Dikkie & Dik is 
gelegen aan de Barrierweg te Eindhoven. 
  
De locatie van Dikkie & Dik Barrier aan de Pieter Poststraat biedt zowel dagopvang als 
buitenschoolse opvang (BSO). De dagopvang bestaat uit twee peutergroepen en één babygroep. 

De BSO bestaat uit drie basisgroepen. 
  
Dikkie & Dik De Barrier is gehuisvest in het gebouw van Salto basisschool de Opbouw. Samen 
vormen zij het Spilcentrum De Barrier. Spil staat voor Spelen, Integreren en Leren. Het 
kindercentrum werkt met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Piramide. 
Basisschool de Opbouw werkt tevens met deze VVE-methodiek. 
  

Het kindercentrum ligt centraal tussen de wijken De Barrier, Prinsejagt, Mensfort en de 
aanliggende wijk Woensel-West te Eindhoven. Het sfeervolle hoofdgebouw dateert uit 1939 en is in 
2011 compleet gerenoveerd. Aan het hoofdgebouw is een nieuw gebouw gezet waardoor oud en 
nieuw met elkaar zijn geïntegreerd. Op het terrein van de school is ook een buurtontmoeting en 
een gymnastiekzaal gevestigd. 
  

De samenwerking met de basisschool wordt door zowel de locatiemanager als de beroepskrachten 
als goed ervaren. Op verschillende niveaus vinden er overleggen plaats (zoals koppeloverleg, MT-
overleg, zorgoverleggen, etc.). Daarnaast is er een VVE-coördinator voor het hele Spilcentrum 
aangesteld. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het coachen van de pedagogisch 

medewerkers en de observatie op de groepen. 
  
Het afgelopen jaar heeft in de samenwerking met de basisschool de nadruk gelegen op het 

afstemmen en samenwerken bij thema's en op de ondersteuning bij kindbesprekingen. Dit heeft 
geresulteerd dat er dit schooljaar meer activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd afgestemd op 
de thema's. Voor dit schooljaar staat de collegiale consultatie centraal en de gezamenlijke scholing 
gericht op ouderbetrokkenheid. 
  
Sinds februari 2017 wordt er gewerkt met de observatie methode KIJK! digitaal. De 
beleidsmedewerker geeft aan dat de afgelopen maanden in het teken hebben gestaan van de 

implementatie van deze methode: ' De pedagogisch medewerkers richten zich nu in eerste 
instantie op het nog meer eigen maken van de ontwikkelingslijnen, de dagelijkse observaties, de 
digitale registraties en de nieuwe manier van voorbereiden en voeren van oudergesprekken.' 
(email, 09-02-2017). De beroepskrachten geven aan dat nog niet van alle kinderen een digitale 
rapportage inzichtelijk is en zijn zich ervan bewust dat de methode en werkwijze verdere 
implementatie vraagt. De beroepskrachten worden door de locatiemanager en VVE-coördinator 

hierin ondersteund en gecoacht. 
  

Op woensdagochtend is er van 8.45- 10.15 uur speelinloop voor kinderen van 1½ - 2½ jaar. Zij 
mogen samen met hun ouder(s) vrij komen spelen bij de peutergroep van de locatie Barrier. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ouders en kinderen deelnemen aan diverse activiteiten. 
   
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd door de GGD bezocht. Onderstaand staat de 
inspectiegeschiedenis van 2014-2016 beschreven: 



 

4 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 29-06-2017 
Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier te Eindhoven 

  

Soort inspectie Bevindingen inspectie 

Nader onderzoek 

03-01-2014 

Tijdens het nader onderzoek op voorgaande overtredingen werd geconstateerd 

dat de houder na de vorige GGD inspectie direct inspanningen had verricht. 
Alle tekortkomingen waren opgelost. 

Regulier bezoek 
18-03-2014 

Er werd voldaan aan alle beoordeelde inspectie items van de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Jaarlijks bezoek 
kernelementen 
23-03-2015 

Er werd geconstateerd dat er, op één item na, werd voldaan aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De overtreding betrof 'Het 
besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (VE)', omdat er 
tijdens voorschoolse educatie werd afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

Aanwijzing 
gemeente 

06-05-2015 
  
Bezwaar houder 
15-05-2015 
  
  

De gemeente Eindhoven heeft op 6 mei 2015 een aanwijzingsbesluit gegeven 
op de overtreding betreffende 'Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie ( omtrent het waarborgen van de beroepskracht-
kindratio 1 pm'er op 8 kinderen). De GGD heeft opdracht gekregen om een 
nader onderzoek uit te voeren op deze overtreding in de periode van 25-05-
2015 tot 08-06-2015. 
  
Dit nader onderzoek heeft niet plaats gevonden om de reden dat de houder 

van Dikkie & Dik op 15-05-2015 een schriftelijk bezwaarschrift heeft ingediend 
bij de gemeente Eindhoven naar aanleiding van het aanwijzingsbesluit (d.d. 
06-05-2015). 
In september 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de houder en 
de gemeente Eindhoven, daarnaast heeft de gemeente Eindhoven op 15-02-
2016 de houder per mail een reactie gestuurd op het bezwaar van de houder 
met een toelichting op 'Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie'. In maart 2016 heeft de houder het bovenstaande bezwaarschrift 
ingetrokken. 

Jaarlijks 
onderzoek 
19-04-2016 

Er werd geconstateerd dat de houder erin was geslaagd de voorgaande 
overtreding op te lossen. Gedurende de tijd dat voorschoolse opvang wordt 
aangeboden wordt er niet meer afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
Tijdens dit onderzoek werd een overtreding geconstateerd op het domein 

Veiligheid en gezondheid omtrent het binnenmilieu van de slaapkamer van de 
peutergroep Krijtjes. De overige getoetste items voldeden aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Nader ondezoek 

03-08-2016 

De gemeente heeft gehandhaafd op de overtreding en heeft op 09-06-2016 

een aanwijzing verstuurd. Tijdens het nader onderzoek werd geconstateerd dat 

de houder erin geslaagd was de overtreding op te lossen. 

Jaarlijks 
onderzoek 
02-02-2017 

Er werd geconstateerd dat op één item na,de getoetste items voldoen aan de 
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er werd een 
overtreding geconstateerd binnen het domein Personeel en groepen inzake het 
tijdstip gedurende toegestane afwijkende inzet uren beroepskracht-kind-ratio. 

  
Handhaving gemeente Eindhoven 
De gemeente Eindhoven heeft gehandhaafd op bovenstaande overtredingen (jaarlijks onderzoek 
02-02-2017). Via een aanwijzing heeft de gemeente op 4 mei 2017 de houder van het 
kinderdagverblijf verzocht, om binnen 6 weken na verzenddatum van de aanwijzing, er zorg voor 
te dragen dat de overtreding is opgelost: 

  
 Er wordt alleen uitsluitend de tijd vóór 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens de voor uw 

kindercentrum gebruikelijke middagpauze afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. 
  
Nader onderzoek en conclusie 

De gemeente heeft de GGD opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nader onderzoek op Item 
2.4. 

  
Op 29-07-2017 is de houder verzocht om documenten, omtrent werkwijze voeren van 
oudergesprekken en documenten inzake afspraken rondom het tijdstip gedurende toegestane 
afwijkende inzet beroepskracht-kind-ratio, aan te leveren. De toezichthouder heeft digitaal diverse 
documenten ontvangen, waarna deze door de toezichthouder zijn getoetst. Daarnaast heeft er op 
26-07-2017 een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden aan het kinderdagverblijf en 
heeft er een gesprek plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten (1 beroepskracht 
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peutergroep de Krijtjes, 1 beroepskracht babygroep de Kiezeltjes) en de locatiemanager (Mw. E. 
van Overbruggen). 

  
Op grond van het nader onderzoek is geconstateerd dat het getoetste item voldoet aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De houder heeft de voorgaande overtreding 

opgelost. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
Inleiding 
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 02-02-2017 aan Kinderopvang Dikkie Dik Barrier werd 
geconstateerd dat  één beroepskracht van de peutergroep Krijtjes vanaf 10.00 uur een intake-

gesprek heeft met een nieuwe ouder. In de periode dat de intake plaatsvindt is 1 beroepskracht en 
1 stagiaire op de groep aanwezig met 15 aanwezige kinderen. 
  
Binnen dit domein werd de volgende overtreding geconstateerd: 
  
 De toegestane afwijkende inzet uren beroepskracht-kind ratio voldoet niet aan het tijdstip.  

Conform Wet kinderopvang en peuterspeelzalen betreft de afwijkende inzet van 

beroepskracht-kind ratio uitsluitend de tijd vóór 9.30 uur en na 16. 30 uur.(art 1.49 lid 1 en 
1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

   
Tijdens huidig nader onderzoek wordt dit item opnieuw getoetst. 
   

 
Beroepskracht-kindratio 
Conclusie 
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de drie uur afwijkende inzet van beroepskracht-
kind ratio betreft uitsluitend de tijd vóór 9.30 uur en na 16.30 uur en tijdens voor het 
kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 

  
Bevindingen documentenonderzoek 
Op grond van de ontvangen documenten is geconcludeerd dat het beleid rondom het tijdstip van 

het voeren van oudergesprekken is aangepast. Het voeren van oudergesprekken wordt ingepland 
vóór 9.30 uur en na 16.30 uur of tijdens de gebruikelijke middagpauze. Daarbij staat in  het 
document Locatie specifieke werkwijze het volgende vermeld: 'Als ouders echt geen mogelijkheden 
hebben op bovenstaande tijden, wordt de medewerker vervangen, zodat het gesprek op een ander 

wenselijk moment plaats kan vinden. De medewerker wordt bij voorkeur vervangen door een 
collega van de groep. Indien dit niet mogelijks is, wordt een collega van een andere groep of een 
invalkracht ingezet. Hiermee hebben wij oog voor de continuïteit op de groep en het belang van 
oudergesprekken.  
  
De locatiemanager heeft aangetoond dat afspraken rondom tijdstip voeren 
oudergesprekken/afspraken rondom drie uur afwijkende inzet van beroepskracht-kind ratio zijn 

besproken en dat personeel, oudercommissie en ouders hierover zijn geïnformeerd. De 
communicatie hierover heeft op de volgende manieren plaatsgevonden: 
 Beroepskrachten: Via memo, notulen, e-mail als reactie op vragen rondom notulen en 

document Locatieplan deel 2 Barrier: Voeren van oudergesprekken 
 Oudercommissie: Tijdens oudercommissievergadering 
 Ouders: Via de nieuwsbrief 

  

In de nieuwsbrief naar de ouders en in het document Locatie specifieke werkwijze (toevoeging 
locatieplan) staat vermeld dat deze werkwijze geldend is voor de peutergroep 'de Krijtjes'. Met de 
locatiemanager is besproken dat deze voorwaarde echter locatiebreed geldend is. De 
locatiemanager heeft direct aangegeven ervoor zorg te dragen dat deze informatieoverdracht 
herzien zal worden. In de notulen van de oudercommissie staat niet vermeld dat het een werkwijze 
betreft van de peutergroep 'de Krijtjes'.   
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Bevindingen inspectiebezoek 26-07-2017 

Op grond van de gesprekken met de beroepskracht van de peutergroep de Krijtjes en de 
beroepskracht van de babygroep de Kiezeltjes is geconcludeerd dat het personeel het beleid kent 
omtrent werkwijze Voeren van oudergesprekken én dat zij op de hoogte zijn dat de drie uur 

afwijkende inzet van beroepskracht-kind ratio uitsluitend de tijd betreft vóór 9.30 uur en na 16.30 
uur en tijdens voor het kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager, Mw. E. van Overbruggen, 26-

07-2017) 
 Interview (2 aanwezige beroepskrachten, 26-07-2017) 
 Locatieplan deel  2 Barrier Voeren van oudergesprekken 
 Memo 20 april 2017 
 Notulen LOC De Barrier 08052017 
 Oudernieuwsbrief de Barrier mei 2017 

 e-mail 13-04-2017 : Reactievragen notulen groepsoverleg 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Beroepskracht-kindratio 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier 

Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 
Aantal kindplaatsen : 42 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Dikkie & Dik 

Adres houder : Barrierweg 165 
Postcode en plaats : 5622CM Eindhoven 
Website : www.dikkie-en-dik.nl 
KvK nummer : 17179329 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Antonet Hesius 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 29-06-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2017 
 
 

 
 
 
 
 

 


