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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks 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 De 
Barrier (dagopvang, peuteropvang en BSO) en locatie Jagershoef (peuteropvang). Het 
hoofdkantoor van Dikkie& Dik is gelegen aan de Barrierweg te Eindhoven. 
  
Locatie Dikkie & Dik Acht is gevestigd in de basisschool St. Antonius Abt in de wijk Acht te 
Eindhoven. Mei 2015 is deze locatie verhuisd naar een ander (nieuwbouw)pand en is er naast 
peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) ook een aanbod van dagopvang (0-4 jaar). Op 11 

mei 2015 is Dikkie & Dik Acht gestart in het nieuwbouwpand dat middels een loopbrug met de 

basisschool verbonden is. 
  
Op de locatie zijn twee BSO groepen gevestigd, namelijk Klaveren Acht (4 tot 7 jarigen met 
maximaal 20 kinderen) en Ruiten Acht (8-12 jarigen met maximaal 30 kinderen). De BSO is 
geopend op maandag t/m vrijdag. 

  
Samen met basisschool St. Antonius Abt vormt Dikkie & Dik op deze locatie het Spil- centrum Acht. 
Spil staat voor Spelen, Integreren en Leren. 
  
Inspectiegeschiedenis 2013-heden 
Het kindercentrum is jaarlijks bezocht door de GGD. Tijdens de inspecties in 2013 en 2014 werd er 
voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Incidenteel onderzoek 23-04-2015 
Vanwege de verhuizing naar het nieuwbouwpand heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden. 
Tijdens de inspectie heeft er een gesprek plaatsgevonden met de houder en de beleidsmedewerker 
en is er een rondgang gemaakt door de ruimten en zijn een aantal documenten beoordeeld. Tijdens 
de inspectie waren de groepsruimtes nog niet ingericht. 

  

Jaarlijks onderzoek 23-11-2015 
Tijdens de inspectie werden twee overtredingen geconstateerd betreffende de inhoud van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Aanwijzing gemeente 28-01-2016 
Naar aanleiding van de voorgaande inspectie heeft de gemeente Eindhoven via een aanwijzing op 

28-01-2016 de houder verzocht de overtredingen in het kader van de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen binnen twee maanden na verzenddatum van de aanwijzing op te 
heffen. 
  
Nader onderzoek 07-04-2016 
Op 07-04-2016 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden op de voorgaande overtredingen 
omtrent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. De houder was er in geslaagd beide 

voorgaande overtredingen op te lossen.  
  
Jaarlijkse inspectie 14-04-2016 

Tijdens dit onaangekondigd onderzoek op kernelementen, aangevuld met een toets op de inhoud 
van het pedagogisch beleid en het domein ouderrecht, werd aan alle getoetste items voldaan. 
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Huidige inspectie 
Op 02-02-2017 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de BSO Dikkie & Dik Acht. In 

dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico 
gestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze 
inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

  
Conclusie 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat getoetste items voldoen aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

5 van 11 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-02-2017 
Dikkie & Dik Acht te Eindhoven 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). Onderstaande beschrijvingen zijn 

aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve 
beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een reguliere 
donderdagmiddag in de beide basisgroepen: Klaveren Acht ( 4-6 jarigen) en Ruiten Acht (6-12 
jarigen). In beide groepen zijn vaste beroepskrachten werkzaam. Zichtbaar is dat de groepen zijn 
afgestemd op leeftijds- en ontwikkelingsgebonden interesses. 

   
Emotionele veiligheid 
Zo hebben de kleuters in de groep Klaveren Acht duidelijk behoefte aan een tafelmoment als ze uit 
school komen. De kinderen genieten zichtbaar van dit rustmoment en de aandacht van de 
beroepskracht na een 'drukke' schooldag. Er vinden volop gesprekjes plaats tussen de 
beroepskracht, de kinderen en de kinderen onderling, waarbij de beroepskracht oog heeft voor de 

emotionele veiligheid van de kinderen. Zo zegt een kind tegen een nieuw BSO-kind: "Heb je een 
lekkere appel? Ik zie je genieten. Vond je het vandaag een beetje spannend om naar de BSO te 
gaan?" 

  
De kinderen van de groep Ruiten Acht hebben zichtbaar minder behoefte aan een rustmoment en 
willen het liefst direct spelen. Ze eten en drinken kort iets aan tafel om daarna met 
vriendjes/vriendinnetjes te spelen. De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in het maken 

van een activiteitenkeuze.  
  
Persoonlijk competentie 
Zichtbaar is dat zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Als 
kinderen iets gedronken hebben, ruimen zij zelfstandig hun drinkbeker op en wassen hun handen. 
Kinderen mogen zelf materialen uit de kasten pakken. Zichtbaar is dat kinderen zelf hun activiteit 
kiezen, zoals: loungen in de kussenhoek, een rollenspel spelen, spelen met dieren, buiten spelen. 

De beroepskrachten bieden de kinderen een activiteit aan die ze vrijblijvend mogen doen. Zo 
hebben enkele kinderen in de groep Ruiten Acht een 'schutbol' gemaakt van een glazen pot, gevuld 
met een figuur, water en glitter. De activiteiten worden afgestemd met het huidige projectthema 
van het basisonderwijs. 
   
Sociale competentie 

Kinderen komen naar de beroepskrachten toe als ze hulp nodig hebben of om een 'conflictje' uit te 

praten. De beroepskracht vraagt aan beide kinderen wat er is gebeurd en geeft een samenvatting 
naar de kinderen, waarna de kinderen zelf in staat zijn om de conflictsituatie te relativeren en 
verder te spelen.  
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Overdracht van Normen en waarden 
De beroepskrachten geven kinderen de ruimte om bij activiteiten te bedenken en zelf afspraken en 

omgangsvormen te bespreken (kinderparticipatie). Zo is zichtbaar dat de beroepskrachten met de 
kinderen het veelvuldig gebruik van de Wii-spelcomputer bespreken. De kinderen mogen zelf een 
oplossing bedenken hoe efficiënt met de Wii om te gaan. Zichtbaar is dat de kinderen er voor 

kiezen om een planning te maken, waarbij ieder BSO- kind gedurende één week maximaal 30 
minuten achter de Wii-spelcomputer mag. De beroepskrachten hopen middels deze zelfgemaakte 
afspraak, dat de Wii-spelcomputer bewuster wordt gebruikt en kinderen hierdoor zich ook meer 
gaan richten op andere activiteiten binnen de BSO. 
   
Conclusie 
Tijdens de observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 

basisdoelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 
van normen en waarden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. E. Mackenzie) 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties (02-02-17, Tijd: 15.15-16.30 u. Klaveren Acht: 7 kinderen, 1 pm'er. Ruiten Acht: 
15 kinderen, 1 pm'er) 

 Website (www.dikkie-en-dik.nl/spilcentrum-acht) 
 Pedagogisch werkplan (2016) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de basisgroepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 
  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
De tijdens de inspectie aanwezige drie beroepskrachten en stagiaire beschikken over een geldige 
verklaring omtrent het gedrag (in het kader van de continue screening). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma’s van 3 beroepskrachten ingezien. Deze diploma's 

voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 
De BSO bestaat uit 2 basisgroepen. Daarnaast wordt er dagelijks voorschoolse opvang (VSO) 
geboden aan maximaal 10 kinderen in één basisgroep.  

  

Basisgroep Leeftijd kinderen Maximaal aantal kinderen 

Klaveren Acht 4- 6 jarigen 20 (in de praktijk maximaal 10 kinderen) 

Ruiten Acht 6-13 jarigen 20 

  
Op woensdagen, vrijdagen en tijdens schoolvakanties worden de beide basisgroepen 
samengevoegd. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
Ten tijde van de inspectie zijn er voldoende beroepskrachten ingeroosterd conform de 

beroepskracht-kindratio van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
Achterwachtfunctie 
In de praktijk zijn er altijd minimaal twee beroepskrachten aanwezig in het kindercentrum. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. E. Mackenzie) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (02-02-17, Tijd: 15.15-16.30 u. Klaveren Acht: 7 kinderen, 1 pm'er. Ruiten Acht: 

15 kinderen, 1 pm'er) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (Drie beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (Drie beroepskrachten) 
 Presentielijsten (Week 3, 4, 5 2017) 
 Personeelsrooster (Week 3, 4, 5 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dikkie & Dik Acht 

Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
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 :  Verone van Kilsdonk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 02-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 08-03-2017 

Zienswijze houder : 16-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 16-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze inspectierapport 16-03-2017 
Spilcentrum Acht 
  

In deze zienswijze reageren wij op het inspectierapport van de GGD naar aanleiding van de 
inspectie van de buitenschoolse opvang van Spilcentrum Acht op 2 februari 2017. 
  
De bevindingen en observaties uit de praktijk die in het rapport beschreven worden, geven de 
praktijk weer die wij voor ogen hebben voor onze kinderen. Er is binnen de buitenschoolse opvang 
veel aandacht voor het pedagogisch klimaat en het welbevinden van de kinderen. Pedagogisch 
medewerkers hebben oog voor de kinderen, hun behoeften, wensen en mogelijkheden. 

Uitgangspunt is dat alle kinderen graag naar Kinderopvang Dikkie & Dik komen, zich prettig 
voelen, kunnen genieten en zich tegelijkertijd kunnen ontwikkelen passend bij wie ze zijn. 
  

Alle (pedagogisch) medewerkers van Kinderopvang Dikkie & Dik handelen vanuit de 7 
kernwaarden: kwaliteit, respect, openheid, duidelijkheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
persoonlijk leiderschap. Het is goed om te lezen dat deze kernwaarden goed zichtbaar zijn in hoe 
wij onze opvang vormgeven en omgaan met de kinderen. 

  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
  
Ellen Mackenzie Renske van Trigt 
  
Locatiemanager Beleidsmedewerker 
Spilcentrum Acht Kinderopvang Dikkie & Dik 
  

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


