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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 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) en voorschoolse opvang (VSO). De dagopvang bestaat uit twee 

peutergroepen en één babygroep. Eén peutergroep is tot 15.00 uur geopend en deelt de 

groepsruimte met de bso groep Keien. De bso bestaat uit 3 horizontale groepen (4 en 5 jarigen / 
6-7 jarigen / 8-12 jarigen). De jongste kinderen worden opgehaald bij de klas en de oudere 
kinderen komen zelfstandig naar de BSO-ruimten. Twee BSO-groepen zijn gevestigd in hetzelfde 
gebouw als de basisschool, de derde BSO groep ( 8+ groep) is gevestigd in de zogenoemde BOR 
(buurt ontmoetingsruimte) gelegen op het terrein van Spil- centrum De Barrier. 

  
Dikkie & Dik De Barrier vormt samen met basisschool de Opbouw het Spil- centrum De Barrier. Spil 
staat voor Spelen, Integreren en Leren. 
  
De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag van 15.00 uur- 18.30 uur en tijdens schoolvakanties 
van 07.30-18.30 uur. Op woensdag is de BSO geopend vanaf 12.30 uur en op vrijdag vanaf 15.00 
uur. 

  
Inspectiegeschiedenis  
De buitenschoolse opvang wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis van 2014-2016: 
  

Inspectie Bevindingen 

Jaarlijks onderzoek 
24-02-2014 

Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum niet aan alle 
voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. De Verklaring omtrent het gedrag van één werknemer 
voldeed niet aan de gestelde eisen. 
  

Nader onderzoek 
08-05-2014 

De gemeente Eindhoven had via een aanwijzing op 08-05-2014 de houder 
verzocht de tekortkoming uit de vorige inspectie op te heffen. Tijdens het 
nader onderzoek werd geconstateerd dat de houder de tekortkoming had 
opgelost. 

Jaarlijks onderzoek 

23-03-2015 

Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde 

voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

Incidenteel onderzoek 
06-08-2015 

De houder heeft bij de gemeente Eindhoven op 16-06-2015 een verzoek 
ingediend tot uitbreiding van 10 kindplaatsen BSO op de locatie Barrier. Op 
6 augustus 2015 heeft de GGD een inspectiebezoek gebracht aan de nieuw 

te starten groep 8+ groep in de BOR (buurt ontmoetingsruimte) op het 
terrein van Spil-centrum De Barrier. Het verzoek tot het huisvesten van 50 

kindplaatsen in drie verschillende basisgroepen is akkoord naar aanleiding 
van het incidenteel onderzoek akkoord bevonden. 

Jaarlijks onderzoek 
19-04-2016 

Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde 
voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen. 
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Huidige inspectie  
Op 2 februari 2017 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de BSO. 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 inspectie activiteiten bepaald. 
Deze activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en zijn tijdens 

dit inspectiebezoek aangevuld met het pedagogisch beleid en enkele items binnen het domein 
Veiligheid en gezondheid. 
  
De pedagogische praktijk is beoordeeld middels een observatie op een donderdagmiddag op alle 
groepen. Tijdens het inspectiebezoek is de toezichthouder vriendelijk te woord gestaan door de 
aanwezige beroepskrachten en is uitgebreid geïnformeerd over hun werkwijze. Een aantal 
documenten zijn op de locatie ingezien. Daarnaast is er telefonisch en/of e-mail contact geweest 

met de locatiemanager (Mw. E. van Overbruggen). Op verzoek zijn aanvullende documenten 
overzichtelijk via e-mail aangeleverd. 
  
  
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat er in de groepen een gemoedelijke sfeer 
aanwezig is. Het welbevinden van de kinderen oogt over het algemeen goed. De meeste kinderen 

zijn ontspannen en zijn met interesse bezig met hun spel/activiteit, alleen of met anderen. 

 
  
Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) 
De buitenschoolse opvang staat met 50 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 
187944106. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 

 sociale competentie 
 overdracht van normen en waarden 
   
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. 

  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het pedagogisch beleidsplan 
beoordeeld op de inhoud. 
  
 
Pedagogisch beleid 
Het pedagogisch beleid van kinderopvang Dikkie & Dik wordt beschreven en uitgewerkt in vier 

onderdelen: 
 Algemeen pedagogisch beleidsplan: beschrijving algemene visie en missie 
 Pedagogisch beleidsplan dagopvang: beschrijving toegespitst op dagopvang 
 Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang: beschrijving toegespitst op buitenschoolse 

opvang 
 Protocollen: beschrijving richtlijnen en kaders per onderwerp toegespitst op dagopvang en/of 

BSO 
 Locatieplan: beschrijving locatie specifieke onderwerpen en uitzonderingen op het algemene 

beleid 

 
Bovengenoemde plannen voldoen inhoudelijk aan alle wettelijk vereiste items. Zij omvatten o.a. 
informatie omtrent:  
 Basisgroepen en werkwijze basisgroepen; 

 Wenbeleid; 
 Kinderparticipatie; 
 Samenvoegen groepen; 
 Zorgstructuur; 
 Informatie ouders. 
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Pedagogische praktijk 
Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden op een reguliere 

donderdagmiddag op alle BSO groepen. Tijdens de observatie zijn de kinderen zowel buiten als 
binnen vrij aan het spelen. 
  

Conclusie 
Tijdens de observatie op de groep is gezien dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen; emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 
van waarden en normen. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder er voor zorg draagt dat zij 

voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan/ - locatieplan. Er vindt 1 maal per 
zes weken een groepsoverleg plaats en 1 maal per 3 maanden een teamoverleg, waarbij van 
iedere groep een afgevaardigde aanwezig is. Tijdens het teamoverleg worden protocollen 
en beleidsontwikkelingen besproken. Indien een wijziging betreffende een protocol heeft 
plaatsgevonden of er een nieuw protocol is ontwikkeld, ontvangen de beroepskrachten via een 
memo van de manager informatie hierover. Ten tijde van de inspectie is het protocol Intake-

gesprekken aangepast. De beroepskrachten hebben aangegeven dat zij actief 

worden aangesproken of zij het protocol hebben bestudeerd. 
  
Emotionele veiligheid 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 

op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten bieden op eigen initiatief en passende wijze steun aan kinderen die 

vanwege fysieke, sociale of gedragsmatige beperkingen/stoornissen extra kwetsbaar zijn. Zo 

geeft de beroepskracht aan dat enkele kinderen in één van de BSO groepen extra structuur en 
duidelijkheid nodig hebben. In overleg met de basisschool worden er gezamenlijk afspraken 
gemaakt zodat er herkenbaarheid en duidelijkheid is voor deze kinderen. Zo wordt er gericht 
steun gegeven aan kinderen die zich met moeite kunnen handhaven in de groep. 

 Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. De kinderen spelen ontspannen samen of spelen alleen. Er wordt 

gelachen en grapjes met elkaar gemaakt. De beroepskrachten hebben gesprekjes met 
kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij 
sluiten meestal op een passende wijze aan op de situatie en/of vraag van een kind. Als 
kinderen aan tafel gezamenlijk een lied zingen start de beroepskracht een gesprek met hen of 
vraagt of zij op zangles zitten. Vervolgens voegen andere kinderen zich bij het gesprek en 
wordt dit uitgebreid. Er is verbaal en non-verbaal contact. Als tijdens het tafelmoment de 
beroepskracht aan de non-verbale reactie van een kind bemerkt dat zij het aanwezige bezoek 

niet kent, neemt de beroepskracht het initiatief om het bezoek voor te stellen. Het kind kijkt 
gerustgesteld en vervolgt haar gesprek met de andere kinderen. 
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Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 

onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier. Tijdens de inspectie vertelt de beroepskracht dat sinds kort ook buiten de 
vakantieperioden een aanbod van activiteiten is ontwikkeld. Doel hiervan is om een gevarieerd 

aanbod op verschillende gebieden zoals Kunst, Cultuur, Sport en Spel aan te bieden. De 
thema's worden gezamenlijk met de kinderen van de Klinkers en de Kristallen bedacht, waarna 
de beroepskrachten het thema verder uitwerken en rangschikken. De kinderen van de Keien 
volgen de thema's vanuit de basisschool. Tijdens de inspectie staat het thema Glitter en 
Glamour centraal. Kinderen kunnen zichzelf verkleden en opmaken waarna ze foto's van elkaar 
kunnen maken. De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en 

correcties. Na het tafelmoment wordt aan de kinderen uitgelegd waaraan ze vandaag 

eventueel kunnen deelnemen en welke keuzes ze kunnen maken. Zij geven het kind daarbij 
autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

 Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zo 
wordt er bij de start van de buitenschoolse opvang eerst op het kleine speelplein buiten 
gespeeld. De beroepskracht geeft aan dat dit een bewuste keuze is, omdat kinderen behoefte 
hebben om eerst buiten uit te razen. 

 De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van 
spelmogelijkheden. Zij bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even deel uit 
van de spelsituatie waarbij de regie bij de kinderen blijft. Als de groep Keien buiten vrij aan 
het spelen is, bieden de beroepskrachten een zoekspel aan. Kinderen kunnen legoblokken, 
waarop cijfers staan vermeld, met z'n allen op het buitenspeelterrein zoeken. De kinderen 
genieten zichtbaar van dit spel, waarna zij het initiatief nemen om de legoblokken te 
verstoppen voor de beroepskrachten. 

   
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 

vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 

verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 

waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de 
betrokkenheid en deelname aan alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht 
doet aan het individuele kind. Als een kind bij de groep Klinkers boven in de 'chill-hoek' 

aangeeft dat hij het saai vindt alleen, reageert de beroepskracht direct: ' Je hebt al heel fijn 
boven gespeeld en ik weet dat jij dat fijn vindt om daar alleen te spelen. Maar als je nu graag 
samen speelt kun je aan iemand vragen of ze samen met jou willen spelen.' Als de jongen 
aangeeft dat hij wel boven wil spelen reageert de beroepskracht begripvol: ' Dat snap ik 
<naam kind>, jij vindt het fijn boven maar misschien spelen andere kinderen liever beneden. 
Het is ook leuk om samen te spelen. Wij vinden het ook leuk als je beneden speelt. 

 De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Als er buiten gespeeld wordt, vraagt de beroepskracht waarmee ze willen spelen 
en benoemt een aantal materialen en mogelijkheden. Tenslotte overlegt een groepje kinderen 

om een tikspel te spelen. De beroepskrachten bieden spel aan dat aanzet tot overleg, 
afstemmen en elkaar helpen. 
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verdracht van normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 

Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 

functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.  
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de overdracht van normen en waarden wordt gewaarborgd: 
 De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken regels en omgangsvormen belangrijk zijn. 

Het is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of 
overtreden. Als bij de groep Kristallen kinderen de gemaakte afspraken niet nakomen 

evalueert de beroepskracht met de kinderen wat er gebeurd is. De beroepskracht betrekt de 
kinderen hierbij door gezamenlijk nieuwe regels met elkaar af te spreken: 'Ja, dat klopt we 
kunnen elkaar aanspreken op elkaars gedrag. Hoe kunnen we dat gaan doen?' 

 De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, 
bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
Als een beroepskracht aan het praten is en een kind in het gesprek inbreekt, legt de 

beroepskracht uit dat ze dadelijk zal luisteren maar dat ze nu in gesprek is. Als er wordt 

opgeruimd, worden kinderen uitgenodigd om elkaar hiermee te helpen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager (Mw. E. van Overbruggen )) 
 Interview (aanwezige 5 beroepskrachten) 

 Observaties (02-02-2017, 15.15 uur-17.30 uur) 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO) 
 Protocol opvang in twee groepen 
 Locatieplan  
 
Observatie 02-02-2017   

Groep Keien 

Leeftijd 4-5 jarigen 

Aantal kinderen aanwezig 15 

Aantal beroepskrachten aanwezig 2 

  

Groep Klinkers 

Leeftijd 5-7 jarigen 

Aantal kinderen aanwezig 15 

Aantal beroepskrachten aanwezig 2 

  

Groep Kristallen 

Leeftijd 8-12 jarigen 

Aantal kinderen aanwezig 7 

Aantal beroepskrachten aanwezig 1 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) en een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kindratio en de groepen zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
De Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG), na aanvang van de continue screening, zijn 
steekproefsgewijs van drie aanwezige beroepskrachten getoetst. De VOG's voldoen aan de 
voorwaarden. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
Uit een steekproef van 3 aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij beschikken over een 
beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 

De BSO bestaat uit drie basisgroepen: 
  

Stamgroep Leeftijd Maximaal aantal kinderen 

Keien 4-6 20 

Klinkers 5-7 20 

Kristallen* 8-12 10 

  
 * alleen geopend op dinsdag en donderdag. Op andere dagen worden de kinderen samengevoegd 

met de Klinkers. 
  
Op woensdag is alleen de groep Klinkers geopend. Alle BSO kinderen worden dan in deze 

groepsruimte opgevangen. Ouders hebben een verklaring ondertekend dat de kinderen gebruik 
maken van twee basisgroepen. 
  

In het protocol Opvang op twee groepen staan werkwijze, afspraken en verantwoordelijkheden 
omschreven rondom het gebruik van twee stam-/basisgroepen en samenvoegen van stam-
/basisgroepen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
Tijdens de inspectie* en uit de aanwezigheidslijsten en roosters, is geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten worden ingezet, gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
  
* donderdag 2 februari 2017 

Groep Aanwezige kinderen Aanwezige beroepskrachten 

Keien 15 2 

Klinkers 15 2 

Kristallen  7 1 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager (Mw. E. van Overbruggen )) 

 Interview (aanwezige 5 beroepskrachten) 
 Observaties (02-02-2017, 15.15 uur-17.30 uur) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (drie beroepskrachten) 

 Diploma's beroepskrachten (drie beroepskrachten) 
 Plaatsingslijsten (week 4 en 5, 2017) 
 Presentielijsten (week 4 en 5, 2017) 
 Personeelsrooster (week 4 en 5, 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Veiligheid en gezondheid". 
  
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder een risico-inventarisatie afneemt en of de 
inhoud de actuele situatie betreft. 
  

In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het beleid veiligheid en 
gezondheid. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd door de beleidsmedewerker en de 
beroepskrachten van iedere groep. Er is gebruik gemaakt van een eigen methode 
Veiligheidsmanagement en gezondheidsmanagement afgestemd op de landelijk modellen 
ontwikkeld door de Stichting Consument en Veiligheid en het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 
Veiligheid (LCHV). 
  

De risico-inventarisatie is uitgevoerd in december 2016 in alle, voor kinderen, toegankelijke 
ruimtes en de buitenruimte. Naar aanleiding van de risico-inventarisatie zijn huisregels opgesteld 
en  is een verslag gemaakt waarin omschreven staat welke actiepunten nog genomen dienen te 
worden. Plaatsgevonden ongevallen worden actief geregistreerd. 
  
Uitvoering beleid veiligheid en gezondheid in de praktijk 

Op grond van gesprekken met de pedagogische medewerkers en de observatie op de groep is 
geconcludeerd, dat het personeel  het beleid kent omtrent veiligheid en gezondheid en over het 
algemeen dit op een juiste wijze in de praktijk brengt. Zo is o.a. gezien dat:  
 de beroepskrachten de handen wassen voor het bereiden van het fruitmoment/cracker; 
 er voldoende wordt geventileerd op beide groepen door het open zetten van de ramen in de 

groepsruimten; 

 de kinderen de handen wassen na het toiletgebruik of hierop worden geattendeerd; 

 de beroepskrachten kennis hebben rondom het temperatuur beleid van de koelkast en hier 
naar handelen. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager (Mw. E. van Overbruggen )) 
 Interview (aanwezige 5 beroepskrachten) 

 Observaties (02-02-2017, 15.15 uur-17.30 uur) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (december 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (december 2016) 
 Actieplan veiligheid (januari 2017) 
 Actieplan gezondheid (januari 2017) 
 Ongevallenregistratie (Ongevallenoverzicht Barrier 2016) 

 Meldcode kindermishandeling (2013) 
 Instructies medewerkers de Barrier 
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Ouderrecht 

 
Inleiding 

Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en de oudercommissie betrekt en 
informeert inzake het beleid en of er een oudercommissie aanwezig is. 
  
 
Informatie 
De houder informeert de ouders op de volgende wijze: 

 Intakegesprek; 
 Telefonisch; 
 Tijdens breng- en haalmomenten; 
 Jaarlijkse oudergesprekken over de ontwikkeling van hun kind; 
 Website http://www.dikkie-en-dik.nl/barrier; 
 Informatiefolder; 
 (thema)Nieuwsbrieven; 

 Prikbord en informatie op de deuren.  

  
Informatie inspectierapporten 
Op de algemene website van kinderopvang Dikkie & Dik staan de actuele inspectierapporten 
gepubliceerd onder item Kwaliteit ( http://www.dikkie-en-dik.nl/ggd-inspecties/ ).  
  
Bevindingen schriftelijke verkorte vragenlijst oudercommissie en telefonisch interview d.d. 17-03-

2017 
In de vragenlijst heeft de oudercommissie aangegeven dat zij tevreden is over de wijze waarop de 
houder aan de ouder en de oudercommissie informatie verstrekt. De kwaliteit van de opvang wordt 
door de oudercommissie positief beoordeeld. De samenwerking en communicatie met 
beroepskrachten en manager wordt als prettig ervaren. 
  

De oudercommissie heeft aangegeven dat zij graag verbetering ziet in het aanbod van activiteiten 
op alle dagen. Dit is tijdens vergaderingen eerder besproken met de manager, maar volgens de 
oudercommissie, nog niet naar tevredenheid opgelost. In de eerstvolgende vergadering van de 
oudercommissie zal dit als agendapunt worden besproken. 
 
 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie bestaat uit drie leden. Zowel 
de ouders van de dagopvang als de BSO zijn in de oudercommissie vertegenwoordigd. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (beknopte vragenlijst, ontvangen 16-03-2017) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager (Mw. E. van Overbruggen )) 

 Interview (aanwezige 5 beroepskrachten) 
 Website (http://www.dikkie-en-dik.nl/) 
 telefonisch interview lid oudercommissie, 17-03-2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Dikkie & Dik / Barrier 

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 :  Antonet Hesius 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 02-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 20-03-2017 

Zienswijze houder : 04-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 04-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 25-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 04-04-2017 is per e-mail onderstaande zienswijze van de houder ontvangen: 
  
Zienswijze inspectierapport de Barrier 2-2-2017                               28-3-2017 

  
  
In deze zienswijze reageren wij op het inspectierapport van de GGD naar aanleiding van de 
inspectie van de buitenschoolse opvang van Spilcentrum de Barrier. 
  
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 en de pedagogische 
kwaliteit die wij voor ogen hebben goed zichtbaar zijn. 
  
  
  
  

Met vriendelijke groet, 
  
  
  
Eva van Overbruggen Renske van Trigt 
  
Locatiemanager Beleidsmedewerker 

Spilcentrum de Barrier Kinderopvang Dikkie & Dik 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 


