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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang . Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de kwaliteitseisen die tijdens het vorige
onderzoek niet voldeden. Het betreft een documentenonderzoek. De toezichthouder heeft in het
kader van dit nader onderzoek geen bezoek gebracht aan het kindercentrum.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder voert het nader onderzoek uit omdat er bij een voorgaand onderzoek
overtredingen waren. De gemeente Rotterdam heeft een termijn gegeven waarbinnen de
overtredingen hersteld moeten zijn. Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de
kwaliteitseisen die tijdens het vorige onderzoek niet voldeden.
De toezichthouder concludeert dat de houder van het kindercentrum de maatregelen heeft
genomen binnen de periode die het college daarvoor heeft vastgesteld. Hieronder omschrijft de
toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de onderzoeksgeschiedenis en de
bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken van het kindercentrum
Dikkertje Dap Charlois maakt deel uit van de Van Veldhuizen Stichting. De organisatie heeft
meerdere kindercentra in Rotterdam.Van Veldhuizen Stichting (VVS) exploiteert speciale
kinderdagverblijven. Zij biedt kinderopvang Plus aan kwetsbare kinderen in de leeftijd van n ul 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 nie t 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 gevestigd op de eerste
verdieping van een al bestaande locatie van Kiddoozz Kinderopvang BV. Er is een speel/eetruimte
en een aparte slaapruimte. Voor de buitenspeelruimte wordt gebruik gemaakt van het dakterras en
de buitenspeelruimte op de begane grond.Dikkertje Dap Charlois is gelegen in de wijk Charlois.
Gedurende de opvang wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.
Onderzoeksgeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:
01-03-2021: jaarlijk onderzoek. Er werden overtredingen geconstateerd op item 'Voorschoolse
educatie'.
29-04-2019: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek
zijn beoordeeld.
29-05-2018: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek
zijn beoordeeld.
Bevindingen op hoofdlijnen
De houder heeft voor dit nader onderzoek aangepaste documenten aangeleverd bij de
toezichthouder ter beoordeling. De documenten voldoen aan de voorwaarden . Verder in het rapport
staat hier een beschrijving van.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder heeft documenten aangeleverd waarin concreet beschreven staat hoe het aanbod
voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar
oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
De beroepskrachten die worden ingezet op de groep zijn in het bezit een VVE-certificaat. Tevens is
er een werkzame beroepskracht in opleiding of ingeschreven voor een opleiding voorschoolse
educatie.
De houder heeft voor dit nader onderzoek een recent en locatiegebonden opleidingsplan ingediend
waarin staat hoe de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden
onderhouden voor:
• het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie;
• het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op het gebied van taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;
• het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie;
• het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
• de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind
van voor- naar vroegschoolse educatie.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden die aan een opleidingsplan zijn vereist.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Pedagogisch beleidsplan (Het Spoorboekje)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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 vormgeven 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 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie )
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 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 (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) 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 e valuatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Dikkertje Dap Charlois

Website

: http://www.vanveldhuizenstichting.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000031279708

Aantal kindplaatsen

: 10

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

: 3034 CS 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

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: Barbara Diepenbach

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Rotterdam

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM
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Planning
Datum inspectie

: 15-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 15-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 15-07-2021
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