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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 
 

Kindercentrum Dikkie & Dik Acht is gevestigd bij de basisschool St. Antonius Abt in de wijk Acht te 
Eindhoven. Het pand staat met de basisschool in verbinding middels een loopbrug. Ten tijde van de 
inspectie zijn er drie dagopvanggroepen aanwezig, namelijk één babygroep en twee 
peutergroepen.  
 
Samen met basisschool St. Antonius Abt vormen zij Spil- centrum Acht. Spil staat voor Spelen, 

Integreren en Leren. De samenwerking tussen beide partijen verloopt goed. Kindercentrum Acht 
werkt met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Puk & Ko en de basisschool met 
Schatkist. Uk & Puk (2-4 jarigen) en Schatkist (4-6 jarigen) hebben beiden hun eigen karakter dat 
aansluit bij de leeftijdsgroep. Tezamen vormen zij een doorgaande leerlijn.  
 
De themaplanning wordt afgestemd met de onderbouw van Basisschool St. Antonius Abt 
 

Speelinloop 
Op woensdagochtend is er van 8.45 tot 10.15 uur een speelinloop voor kinderen 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 aanwezig 
om ouders te ondersteunen bij opvoedvragen en kinderen te observeren.  
 
Inspectiegeschiedenis 2015 – 2017 
Vanaf 2013 heeft de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking 
van de VVE locaties te Eindhoven. 
 

Datum VVE-onderzoek 
gemeentelijke eisen 

Bevindingen onderzoek 

23-11-2015 In 2015 heeft de gemeente Eindhoven voor het derde 
achtereenvolgende jaar extra VVE-eisen gesteld voor de 

subsidieverstrekking van de VVE locaties te Eindhoven. Tijdens 
de inspectie is geconstateerd dat er bijna aan de extra VVE 
eisen van gemeente Eindhoven werd voldaan. Er werd namelijk 
niet direct aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldaan 

(inhoud pedagogisch beleidsplan en één VOG van een 
vrijwilliger voldeed niet). De overige eisen rondom de 
subsidieverstrekking VVE voldoen. 

 

14-04-2016 Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er, op één item na, 
voldaan wordt aan de VVE-eisen 2016 van gemeente 
Eindhoven. De overtreding had betrekking op het planmatig 
bevorderen van integratie tussen kinderen met en zonder VVE-
indicatie. Omdat deze voorwaarde was gekoppeld aan de 

groepsplannen die voortkomen uit de nog te implementeren 
methode KIJK, heeft de gemeente Eindhoven niet gehandhaafd 
 

02-02-2017 Tijdens de onaangekondigde inspectie op 2 februari 2017 werd 
één overtreding geconstateerd omtrent voorwaarde 2b. Er 

wordt (nog) niet gewerkt met groepsanalyses en analyses van 
het individuele kindvolgsysteem, om vanuit de analyse 
planmatig en ontwikkelingsgericht te werken aan de vier 

ontwikkelingslijnen van SLO.  
 

 

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.  
 



5 

NO Inspectierapport VVE criterium 2b  2017, 30-11-2017 
Dikkie en Dik Acht 

Huidige inspectie, nader onderzoek 
Op 30 november 2017 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden op de 

gemeentelijke VVE voorwaarde (2b). Tijdens de inspectie zijn de beide peutergroepen bezocht en 
heeft de toezichthouders met de aanwezige pedagogisch medewerkers een interview gehouden. 
Tevens heeft er een gesprek met de assistent manager plaatsvonden.  
 

Tijdens de inspectie is een prettige sfeer voelbaar. Beroepskrachten zijn transparant in het 
beantwoorden van vragen en benoemen verbeteracties richting een beredeneerd 
activiteitenaanbod.  
 
Personeelswisselingen 
Het afgelopen half jaar hebben er verschillende personele wisselingen plaatsgevonden. Er is een 

nieuwe assistent manager werkzaam en op de peutergroepen zijn twee nieuwe pedagogisch 
medewerkers aangenomen.  
 
De assistent manager vertelt dat veranderingen in het beleid en het personeel zijn weerslag heeft 
gehad op het team. Waardoor prioriteit is gelegd op het waarborgen van de algemene kwaliteit van 
voorschoolse educatie, taakverdeling en teambuilding. Nu het team zich heeft gevormd, wordt op 
constructieve wijze gewerkt aan verdieping in het beredeneerd aanbieden van voorschoolse 

educatie.  
 

Conclusie 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er de houder er niet in geslaagd is om de voorgaande 
overtreding op 2b op te lossen.  De houder is er wèl in geslaagd om, na een aantal strategische en 
beleidsmatige wijzigingen, met de beroepskrachten van de peutergroepen een verbertraject in 
gang te zetten. Zo worden de beroepskrachten via beeld-coaching begeleid in het aanbieden van 
een beredeneerd activiteitenaanbod en zullen de komende teambijeenkomsten in het teken staan 
van het aanbieden van een ontwikkelingsgericht en beredeneerd aanbod.   

 

 
  

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=weerslag
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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 stamgroepen    

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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2 Horizontale stamgroepen 

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  

Er wordt opvang geboden aan 3 horizontale stamgroepen, waarvan 2 horizontale peutergroepen. 

Stamgroep Leeftijd  
Maximaal aantal 
kinderen  

Harten acht  0-2 jarigen  12 

Schoppen Acht  2-4 jarigen  16 

* Klaveren 
Acht 

 2 jaar en 3 maanden tot 4 
jaar 

 16 

*NB. De groep Klaveren Acht is alle ochtenden open van 8.45-12.15 uur en op dinsdagmiddagen 

van 13.00-15.00 uur. 
 
 
Voorwaarde 2b 
De houder is er (nog) niet in geslaagd de voorgaande overtreding op te lossen.  
 

Zichtbaar is dat de voorschoolse educatie die in de peutergroepen wordt aangeboden (nog) 
onvoldoende planmatig is gekoppeld aan de analyses van de kindvolgsystemen. Uit de interviews 
met beroepskrachten is geconcludeerd dat de *mentoren van kinderen een goed beeld hebben van 
de individuele ontwikkelingen van mentorkinderen. Echter zijn deze ontwikkelingsdoelen 
voornamelijk bekend bij de mentoren en worden zij niet planmatig ingezet binnen de voorschoolse 
educatie en werkprocessen voor de overige beroepskrachten werkzaam op de groep. Er is 

zodoende geen sprake van groepsanalyses welke planmatig en ontwikkelingsgericht worden 

ingezet (plan-do-check-act). 
 
Voorbeelden (ter illustratie) waaruit blijkt dat er (nog) onvoldoende planmatig ontwikkelingsgericht 
wordt gewerkt: 
 Een beroepskracht van de peutergroep is niet op de hoogte waarom een peuter met een VVE-

indicatie volgens de themaplanning van die week individueel aanbod krijgt, namelijk het spelen 
van een memoriespel. De beroepskracht kan niet benoemen met welke doelstelling het 

memoriespel gespeeld dient te worden.  
 Een beroepskracht vertelt dat uit de citotoetsen blijkt dat veel kinderen onder het 

ontwikkelingsniveau scoren op rekenvaardigheden zoals: tellen, vormen benoemen en 
rekenbegrippen (hoogste/laagste). Er is (nog) geen actieplan of groepsplan opgesteld, om de 
achterstanden op rekenvaardigheden middels voorschoolse educatie weg te werken.  

 

*NB. De beroepskrachten werken in de praktijk met de voorschoolse methode Uk & Puk, daarnaast 
werken zij met het kindvolgsysteem KIJK! Ieder kind heeft een mentor die zorg draagt voor: de 
observaties, het kindvolgsysteem, het handelingsplan van het kind en de oudergesprekken. Het 
kindvolgsysteem en de handelingsplannen zijn concreet uitgewerkt en in een map opgeborgen in 

een kast in de stamgroep.  
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Gegevens voorziening 

 
Opvanggegevens 

Naam voorziening : Dikkie & Dik Acht 
Website : http://www.dikkie-en-dik.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
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 810 
Postcode en plaats : 5700AV HELMOND 

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 : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : n.v.t. 
Vaststelling inspectierapport : 18-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercomissie 

: 19-12-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2017 

  
  
 -   

 


