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Inleiding 
 
Waarom toezicht op eisen VVE gemeente Eindhoven? 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Het kindercentrum met een gesubsidieerd VVE aanbod is verantwoordelijk voor het leveren van 
kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 

handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente Eindhoven voert de GGD Brabant-
Zuidoost dit onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de VVE-eisen 2017 die door de gemeente 
Eindhoven zijn vastgesteld wordt voldaan.  
 
Wat is het doel van het inspectierapport? 
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport 
is: 

1. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de VVE-eisen die 
in 2017 door de gemeente Eindhoven zijn vastgesteld.  

2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de inspectie 
items die beoordeeld zijn vanuit de Wet kinderopvang en de kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 

 
Leeswijzer 

Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde VVE- eisen 2017. Een toezichthouder 
oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat 
zij niet tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente Eindhoven van de 
benodigde informatie te voorzien in verband met de handhaving op de VVE-eisen, wordt bij VVE-
eisen waaraan niet is voldaan, een beschrijving van de context gegeven. 
 

Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en de 
basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Eindhoven en de GGD Brabant- Zuidoost. 
Indien van toepassing staat de zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het 
inspectierapport. 
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Beschouwing Voor- en Vroegschoolse Educatie, 2017 
 

De locatie van Dikkie & Dik Prinsejagt biedt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang (BSO). De 
dagopvang bestaat uit 6 stamgroepen, waarvan 2 babygroepen, 3 peutergroepen en 1 verticale 
groep.  
De beide peutergroepen zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur- 18.15 uur. 
De peutergroep Prinsejagt is op 6 dagdelen geopend. Op deze groep worden nog de voormalige 
peuterspeelzaaltijden gehanteerd: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur. Op dinsdagochtend, 

woensdag de hele dag en vrijdagmiddag is er op deze groep geen opvang. 
 
Kinderopvang Dikkie & Dik (locaties Prinsejagt en Jagershoef) maken samen met basisschool de 
Korenaar (Vitruviusweg en Elegaststraat) deel uit van Inclusief Spil-centrum Jagershoef- 
Prinsejagt. Spil staat voor Spelen, Integreren en Leren. De samenwerking tussen beide partijen 
verloopt goed. Dikkie & Dik (locaties Jagershoef en Prinsejagt) en basisschool de Korenaar werken 
beide met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Puk & Ko. Tezamen vormen zij een 

doorgaande leerlijn. Thema’s worden zoveel mogelijk samen uitgevoerd. Er is structureel een 
koppeloverleg tussen een vaste beroepskracht van de peuteropvang en de VVE-coördinatoren van 
de basisschool.  

 
Speelinloop 
Vanaf januari 2016 is er op de locatie Prinsejagt een speelinloop gestart op dinsdagochtend voor 

kinderen in de leeftijd van 1½  tot 2 ½ jaar. Zij mogen samen met hun ouder(s) komen spelen. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ouders en kinderen deelnemen aan diverse activiteiten. Het 
doel van de activiteit is voornamelijk dat de ouders kennis maken met de mogelijkheden voor 
spelontwikkeling van hun kind. De kinderen maken al kennis met de werkwijzen en activiteiten die 
op de peuteropvang plaatsvinden.  
Tijdens de Speelinloop is frequent een JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau of een 
intern begeleider aanwezig om ouders te ondersteunen bij opvoedvragen en kinderen te 

observeren. De VVE-indicatiestelling verloopt hierdoor soepel, waardoor een kind bij het bereiken 
van de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden direct vier dagdelen gebruik kan maken van de 
voorschoolse voorziening.  
 
 
Inspectiegeschiedenis 2013 - 2016 
Vanaf 2013 heeft de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking 

van de VVE locaties te Eindhoven. 

 
VVE inspectie 23-05-2013 
Tijdens de inspectie in 2013 voldeed het kindercentrum nog niet aan de extra VVE-eisen die door 
de gemeente Eindhoven in 2013 werden gesteld omdat er niet werd voldaan aan alle in de wet 
kinderopvang opgenomen eisen.  

In 2013 is door de gemeente gedoogd dat het kindercentrum nog niet voldeed aan de extra criteria 
van de subsidieverstrekking, omdat het gezien werd als een 0-meting. 
 
VVE inspectie 04-04-2014 
Tijdens deze inspectie werd geconstateerd dat de tekortkomingen uit de vorige GGD inspectie door 

de houder waren opgelost. Er werd voldaan aan de extra VVE-eisen die door de gemeente 

Eindhoven in 2014 werden gesteld.  
 

VVE inspectie 28-04-2015  
Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat er werd voldaan aan de beoordeelde certificeringseisen 
2015 van de gemeente Eindhoven.  
 

VVE inspectie 31-03-2016 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat er aan één voorwaarde niet werd voldaan. Er waren 

geen groepsplannen opgesteld waarop het activiteitenaanbod per groep is afgestemd. Ondanks dat 

er geen groepsplannen waren opgesteld hadden de beroepskrachten tijdens de inspectie een 

duidelijk beeld van individuele ontwikkelingstrajecten van de kinderen in de groep. Tijdens de 

activiteiten werd zichtbaar gewerkt aan deze individuele ontwikkeldoelen, dit was echter niet 

vastgelegd in een groepsplan. 
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VVE inspectie 02-02-2017 
In 2017 heeft de gemeente Eindhoven voor het vijfde achtereenvolgende jaar extra VVE-eisen 

gesteld voor de subsidieverstrekking van de VVE locaties te Eindhoven. Tijdens de inspectie werd 
er één overtreding geconstateerd ten aanzien van de VVE eisen, namelijk voorwaarde 2B. Aan de 
overige voorwaarden werd volledig voldaan. 
 

 
Aanwijzing gemeente Eindhoven 
Op 25 april 2017 heeft de gemeente Eindhoven de houder van Dikkie & Dik via een schriftelijke 
aanwijzing verzocht de overtreding op voorwaarde 2b binnen 6 maanden op te lossen. De 
gemeente Eindhoven heeft de GGD opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nader onderzoek 
op voorwaarde 2b.  

 
Huidige inspectie, nader onderzoek 
Op 30 november 2017 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden op de 
gemeentelijke VVE voorwaarde (2b). Tijdens de inspectie is de peutergroep bezocht en heeft de 
toezichthouder met een van de aanwezige pedagogisch medewerkers en de beleidsmedewerker 
een interview gehouden.  
 

De beroepskracht is transparant in het beantwoorden van vragen en maakt de werkwijze 
inzichtelijk door in te loggen in het systeem en het laten zien van diverse mappen. 
 
Conclusie 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de VVE-eisen 2017.  
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items  

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

1 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen    

2a Aanbod voorschoolse educatie in horizontale groepen    

2b Planmatig en ontwikkelingsgericht werken aan  vier 
ontwikkelingsdomeinen  

   

2c Het planmatig bevorderen van integratie tussen kinderen met 
en zonder VVE-indicatie 

   

2d Voorwaarden 2a, 2b en 2c worden in de praktijk uitgevoerd    

3 Omvang aanbod voorschoolse educatie    

4 Kwaliteit taalvaardigheid beroepskrachten 

90 % van de medewerkers beschikt over het taalniveau 3F 
(mondelinge- en leesvaardigheid) en 2F (schrijfvaardigheid) 

   

5 Samenwerking basisschool, doorgaande lijn    

6 Informatieverstrekking VVE monitor    

7 Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd    

8 Kind-volg-systeem    
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1. Horizontale groepen 

Voorwaarde Ja Nee Niet 
beoordeeld 

2b  
Er wordt aantoonbaar opbrengstgericht gewerkt aan de brede 
ontwikkeling van het kind. Vanuit zowel een analyse van het 
individuele kind volgsysteem als een groepsanalyse wordt planmatig 
en ontwikkelingsgericht gewerkt aan de vier ontwikkelingsdomeinen 

(sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek). 

   

Toelichting toezichthouder  

Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Er wordt gewerkt met groepsanalyses, om vanuit deze 
analyse planmatig en ontwikkelingsgericht te werken aan de vier ontwikkelingslijnen van SLO.  
 

De beroepskrachten hebben tijdens de inspectie een duidelijk beeld van individuele 

ontwikkelingstrajecten van de kinderen. Tijdens de activiteiten wordt zichtbaar gewerkt aan deze 
individuele ontwikkeldoelen, dit is  planmatig vastgelegd (plan-do-check-act).  
De ontwikkelingsdoelen zijn per kind via onderstaande werkwijzen vastgelegd: 
 

 KIJK! wordt digitaal gebruikt voor elk kind. Beroepskrachten voeren dagelijks observaties 
uit en registreren deze in KIJK! Registratie van de geconstateerde bevindingen gebeurt zo 

mogelijk dagelijks. Zo is voor de beroepskracht duidelijk waar elk kind staat in zijn 
ontwikkeling; 

 Voor elk kind wordt er een VVE-ontwikkelplan opgesteld met concrete doelstellingen; 
 Er worden groepsplannen opgesteld waarbij er doelen worden geselecteerd vanuit SLO die 

op de groep van toepassing zijn. Hierbij wordt er goed gekeken naar wat de kinderen 
binnen de groep nodig hebben en gebruiken de beroepskrachten de individuele gegevens 

uit KIJK!. Er worden geen groepsplannen uit KIJK! gehaald. 
 Bij het opstellen van de activiteitenplanning  wordt er gekeken naar de individuele doelen 

en de groepsplannen. 
 In de activiteitenplanning worden er activiteiten voorbereid voor de grote groep en voor de 

kleine groep. De kleine groep bestaat uit drie kinderen die door beroepskrachten 
weloverwogen bij elkaar worden geplaatst aan de hand van hun behoeften. Deze groep is 

steeds wisselend van samenstelling. 

 Voor ieder anderstalig kind wordt een signaleringslijst 2e taalverwerving ingevuld, waarbij 
op meerdere momenten getoetst wordt in welke stadium het kind zich bevindt: 
gewenningsstadium, redzaamheidsstadium, omgangstaal, leertaal; 

 Voor kinderen met grote ontwikkelingsachterstanden stellen de beroepskrachten samen 
met een Intern Begeleider van de gemeente Eindhoven en ouders een handelingsplan op 
(nog op papier). Dit handelingsplan heeft zowel betrekking op de peuteropvang als de 
thuissituatie van het kind. De IB’er draagt zorg voor de begeleiding van ouders in de 

thuissituatie en de beroepskrachten dragen zorg van de uitvoering van het handelingsplan 
in de peuteropvang; 
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Gegevens voorziening 
 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Dikkie & Dik Jagershoef/Prinsejagt 
Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 
Aantal kindplaatsen : 126 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Dikkie & Dik B.V. 
Adres houder : Barrierweg 165 
Postcode en plaats : 5622 CM EINDHOVEN 
Website : www.dikkie-en-dik.nl 
KvK nummer : 17253611 

 
Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 810 

Postcode en plaats : 5700AV HELMOND 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door : Chantalle van Stiphout 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : EINDHOVEN 

Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2018 

Vaststelling inspectierapport : 23-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 24-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2018 

  
Overzicht gebruikte bronnen  : - Thema planning 

  - VVE-zorgplan van een kind 
  - Handelingsplan individueel kind 
  - Kindvolgsysteem KIJK/ KIJK-dagboek (map van  
    individueel kind) 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Bij een nader onderzoek heeft de houder geen recht op een zienswijze. 

 

 

 

 

 


