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Dikkertje Dap te Rotterdam 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft het onderzoek zich primair gericht op de 
kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een 
duidelijk beeld welke voorschriften zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

 
Beschouwing 
Feiten over KDV Dikkertje Dap locatie van Speykstraat 
Van Veldhuizen Stichting (VVS) exploiteert speciale kinderdagverblijven. Zij biedt kinderopvang 
Plus aan kwetsbare kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Daarnaast geeft zij 
opvoedondersteuning aan (probleem)gezinnen en kinderen van nul tot achttien jaar. VVS heeft 
diverse opvoedwinkels/-punten waar ouders terecht kunnen voor persoonlijk advies. De 
kinderopvang Plus Dikkertje Dap biedt niet alleen begeleiding aan het kind maar ook hulp en 
ondersteuning aan de ouders en/of de verzorgers. De ontwikkeling van ieder kind staat bij VVS 
centraal. Daarom werkt zij met hoog opgeleid personeel dat de dagelijkse zorg van de kinderen en 
de gezinnen intensief begeleidt. 
Het kinderdagverblijf is gelegen op de eerste verdieping van een multifunctioneel gebouw. Er is een 
speel/eetruimte en een aparte slaapruimte. Voor de buitenspeelruimte wordt gebruik gemaakt van 
het dakterras en een aan de overzijde van het dagverblijf gelegen openbare speelruimte. Er is een 
nieuwe omheining geplaatst en er zijn nieuwe tegels gelegd op het dakterras. 
Dikkertje Dap locatie Van Speykstraat is gelegen in de deelgemeente Centrum en in 2012 gestart 
op deze locatie. Gedurende de opvang wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. 
De Van Veldhuizen Stichting werkt tevens met de methode 'competentievergrotend werken'. Er 
vindt coaching on the job plaats door een pedagoog waarbij per groep doelen worden opgesteld. 
  
Inspectiegeschiedenis 
16-05-2017:  jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het volgende 
domein: Ouderrecht (instellen oudercommissie). 
05-02-2016: jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het volgende domein: 
Ouderrecht 
09-03-2015: jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het volgende domein: 
Ouderrecht 
28-03-2014: jaarlijks onderzoek gecombineerd met een nader onderzoek. Hierbij is een 
overtreding geconstateerd op het volgende domein: Ouderrecht 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is op de onderzochte items een overtreding geconstateerd: 
Voorschoolse educatie ten aanzien van het opleidingsplan. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Dikkertje Dap te Rotterdam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen opvoedingsdoelen (Prof. Riksen-Walraven) en indicatoren. De teksten van de 
gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle opvoedingsdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaats gevonden op een maandagmiddag. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 
raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's (sensitief- responsief). 
  
Observatie: 
Een kind op de groep huilt veel en zoekt veel nabijheid. De beroepskracht kan het kind bieden wat 
het nodig heeft. Het kind zit in zijn wenperiode. De beroepskracht spreekt het kind bemoedigend 
toe en troost het kind. Samen zitten ze op een mat in de grondbox en spelen ze met een 
muziekcomputer. Dit biedt het kind wat afleiding. 
  
Tijdens het verschonen praat de beroepskracht op opgewekte toon met het kind: "Ja, daar zijn je 
voetjes." Het kind reageert met tevreden geluidjes. Er is veel interactie tussen de kinderen en de 
beroepskrachten. 
  
  
Overdracht van normen en waarden 
Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkhed en respectvol samenzijn 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten.  
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bijv. elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten). 
  
Observatie: 
De beroepskracht stimuleert contact tussen 2 dreumessen: "Zachtjes aaien. Willen jullie 
samenspelen?" De kinderen rollen samen met een bal over. 
  
Tijdens het aankleden helpt een groter kind spontaan een jonger kind met aankleden. Hij helpt met 
het aantrekken van de schoenen. De beroepskracht houdt toezicht en laat het kind helpen. Het 
kind krijgt een compliment voor zijn aangeboden hulp. Het andere kind wordt gestimuleerd om 
"dankjewel voor je hulp" te zeggen. 
  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor het bieden van verantwoorde 
kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Het kinderdagverblijf is 5 dagen per week open. Kinderen komen 3 of 4 hele dagen naar de 
opvang. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie aan. 
Er is 1 verticale groep met maximaal 10 kinderen. 
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De groep wordt begeleid door vaste beroepskrachten. De VVE-certificaten van de beroepskrachten 
zijn ingezien en voldoen aan de gestelde eisen. 
  
Per 1 augustus 2018 dient de houder per locatie een opleidingsplan op te stellen. De houder heeft 
de toezichthouder een locatiebreed opleidingsplan toegestuurd. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 
jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 
van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op 
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en 
stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Dikkertje Dap te Rotterdam 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens de inspectie waren er 5 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Dikkertje Dap te Rotterdam 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze: 
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten, 
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd, 
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen, 
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en 
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor 
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de 
hand hiervan bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 
ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg 
afgesloten keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie 
en dat ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Dikkertje Dap te Rotterdam 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dikkertje Dap 
Vestigingsnummer KvK : 000020652534 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Van Veldhuizen Stichting 
Adres houder : Isaäc Hubertstraat 121 
Postcode en plaats : 3034CS Rotterdam 
Website : www.vanveldhuizenstichting.nl 
KvK nummer : 41125508 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  Barbara Diepenbach 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 04-09-2018 
Zienswijze houder : 13-09-2018 
Vaststelling inspectierapport : 17-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-09-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Als houder zijn wij blij met dit positieve rapport. Nav de geconstateerde overtreding betreffende 
het vaststellen van een locatie gebonden opleidingsplan inzake voorschoolse educatie hieronder 
mijn reactie: 
Wij gaan hier zo snel mogelijk mee aan de slag. Zoals gemeld in het rapport hebben wij wel een 
stichting breed opleidingsplan. Deze zal worden uitgesplist naar de vijf locaties en hierin zal te 
vinden zijn wat waar nodig is en op welke manier hieraan gewerkt gaat worden. In deze plannen 
zullen wij concreet maken hoe eea wordt uitgevoerd. Ook zullen deze plannen jaarlijks 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden. 
 
José Slobbe 
Coördinator Plusopvang 
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