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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. 
De geïnspecteerde items kunt u terugvinden in het overzicht dat achterin het rapport is vermeld. 
 

Beschouwing 
Feiten over kinderdagverblijf Dikkie Dik 
Kinderdagverblijf Dikkie Dik valt onder verantwoording van Stichting PCBO (Protestants-Christelijk 
Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs). 
Dikkie Dik is volledig geïntegreerd in basisschool CBS Beatrix. Er zijn 2 groepsruimtes voor peuters 

van 2-4 jaar voor maximaal 16 kinderen per groep. In totaal zijn er 4 peutergroepen. De kinderen 
worden in dagdelen opgevangen. Het kinderdagverblijf wordt gesubsidieerd en biedt voorschoolse 
educatie aan middels het VVE-programma KO-Totaal. Het nieuw aangenomen personeel is opgeleid 
voor Uk & Puk; dit is het programma dat voorheen KO-Totaal heette. 
 

Inspectiegeschiedenis 

22-05-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
23-05-2017; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er heerst een open ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is. 

 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein Personeel en groepen; inschrijving 
en koppeling in het personenregister kinderopvang en het ontbreken van een passende 
beroepskwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker. De houder heeft binnen de gestelde 
termijn, de overtredingen die op te lossen waren, opgeheven. 
 
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Zie de verzachtende omstandigheden bij de toelichting omtrent PRK. De houder heeft meteen actie 
ondernomen en de overtredingen opgeheven die nog op te heffen waren.  

 



 

4 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-09-2019 
Dikkie Dik te Rotterdam 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  
 

Pedagogisch beleid 

PCBO hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft Dikkie Dik een 
locatiespecifiek pedagogisch beleid. Dit is bij een vorig inspectiebezoek beoordeeld en in orde 
bevonden. Daar er in de wetgeving geen veranderingen zijn is het pedagogisch beleid niet opnieuw 

beoordeeld. 
 
Onderstaande opmerking is uit het vorig inspectieonderzoek overgenomen. Er wordt nog steeds 

geen stagiaire of vrijwilliger ingezet: 
 
De toezichthouder heeft de volgende voorwaarde niet beoordeeld: 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van taken die beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 
worden begeleid. 
De houder dient een beschrijving hiervan op te nemen in het pedagogisch beleidsplan wanneer er 
stagiairs of vrijwilligers worden ingezet. 
 
 

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 tijdens voorbereiden voor het fruitmoment, het fruitmoment 
en klaarmaken voor het buitenspelen op groep Blauw. Tijdens vrij spelen op groep Groen. 
 
 
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. 
 
Observatie: 
Tijdens het vrij spel spelen de kinderen verdeeld over de diverse speelhoeken. Vooraf hebben de 

kinderen zelf een hoek of activiteit gekozen. Beide beroepskrachten spelen mee in de hoeken en 
begeleiden activiteiten. Zo kiest een peuter een puzzel en maakt deze redelijk zelfstandig. Als de 

beroepskracht vanaf een afstand observeert dat de peuter vastloopt begeleidt zij het kind, geeft 
enkele tips waardoor de peuter weer verder kan. De kinderen hebben zichtbaar plezier in wat zij 
doen en zoeken de beroepskrachten ook uit zichzelf op als zij hulp nodig hebben. 
 
 

Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
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Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 
gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 

(enkele) specifieke speelhoeken. 
 
Observatie: 

Er zijn diverse ingerichte speelhoeken zoals een huishoek, een leeshoek, een bouwhoek en een 
themahoek. De hoeken zijn zodanig ingericht dat de kinderen voldoende tot spel kunnen komen. 
De materialen staan op kindhoogte zodat kinderen deze zelf kunnen pakken. De materialen zitten 
in transparante bakken en zijn gelabeld met foto's. Alle hoeken en materialen zijn gelabeld, 
bijvoorbeeld: "de nopper". Hierbij worden lidwoorden gebruikt en het lettertype dat de basisschool 
gebruikt. 
 

 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van de 4 
basisdoelen zoals genoemd in de Wet kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften 
met betrekking tot de uitvoering van de pedagogische praktijk. 
 
 

 

Voorschoolse educatie 

Kinderdagverblijf Dikkie Dik is 5 dagen per week geopend. Op woensdagen is de locatie alleen in 
de ochtend geopend. Gedurende de opvang wordt gewerkt met het voorschoolse programma KO-
Totaal, dit is verweven in het dagprogramma. Per week wordt er minstens 10 uur besteed aan 
activiteiten gericht op het stimuleren van vaardigheden van taal, rekenen, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Hiermee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie aan. 

 
Op de locatie wordt gewerkt met een thema-jaarplanning. Er wordt een activiteitenplanning 
bijgehouden waarin de thema's zijn verwerkt. Op het moment van de inspectie is het thema: 
"welkom". 
Het thema is zichtbaar in de groepsruimte o.a. door een themabord met thema gerelateerde 
plaatjes en een leeshoek met voorleesboekjes gerelateerd aan het thema. In de hal is een thema 
hoek gebouwd: een schooltje. 

 
Per kind wordt bijgehouden welke ontwikkelingsaspecten extra aandacht vragen en op welke 
manier hier invulling aan wordt gegeven. Op de voorschoolse opvang wordt de ontwikkeling van de 

kinderen gevolgd met KIJK!. 
 
Er is een samenwerking met de basisschool waarin de peuteropvang gevestigd is. Aan de hand van 

het werken met dezelfde thema’s wordt gewerkt aan de doorgaande lijn met de school. De 
beroepskrachten worden gecoacht door een VE-coach, die de uitvoering van het VE-beleid 
monitort. Het pedagogisch handelen in de praktijk wordt met de beroepskrachten gereflecteerd en 
de bevindingen worden met de houder afgestemd. 
 
De ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen middels het werken met een 
ouderconsulente. 

 
De inhoud van het pedagogisch beleids- en werkplan is beoordeeld op een concrete beschrijving 
van waarop VE wordt aangeboden: 
 
•de voor het kindercentrum of de peuterspeelzaal kenmerkende visie op de voorschoolse educatie 
en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 
•de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
•de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van 
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 
•de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen; 
•het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het 

beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie; 
•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. 
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De bovenstaande beschrijvingen staan voldoende concreet beschreven in het pedagogisch beleids- 

en werkplan. 
 
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleid betreffende de voorschoolse educatie en 

evalueert de uitvoering jaarlijks. Het voorschools educatie beleid wordt terugkerend op overleggen 
geagendeerd. 
 
De locatie heeft een opleidingsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. Hierin is concreet beschreven op 
welke wijze de kennis en vaardigheden van betreffende onderdelen worden onderhouden. 
 
Dagelijks zijn er 2 VE gecertificeerde beroepskrachten aanwezig op beide groepen. De 

groepsgrootte is maximaal 16 kinderen per groep. 
 
Alle beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar tenminste niveau 3F op de 
onderdelen mondelinge taalvaardigheid en lezen. 
 
Hiermee is voldaan aan de voorschriften. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan (voorjaar 2019) 
• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
• VE borgingsplan en evaluatie 
• Ouderbeleidsplan/ ouderanalyse 
• Opleidingsplan VE 
• VVE verantwoording 2019 
 
 

 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij dit inspectieonderzoek is de inschrijving en de koppeling in het personenregister kinderopvang 
(PRK) van 3 medewerkers beoordeeld. Eén van hen is ingeschreven en gekoppeld aan de houder in 
het PRK. Evenals de medewerkers die vorig jaar al werkzaam waren bij de houder en bij dat 
inspectieonderzoek beoordeeld zijn. 
 

De twee meest recent aangestelde beroepskrachten zijn niet ingeschreven en gekoppeld aan de 
houder in het PRK. De toezichthouder heeft dit medegedeeld aan de houder, waarop deze 
de beroepskrachten alsnog ingeschreven en gekoppeld heeft. Dit is op 2 oktober 2019 
gerealiseerd. De beroepskrachten zijn gestart met werken op respectievelijk 1 augustus en 1 
september 2018. De houder was in de veronderstelling dat de inschrijving en koppeling 
gerealiseerd was. 
De beroepskrachten hebben hun werkzaamheden aangevangen voor de registratie en koppeling in 

het PRK gerealiseerd waren; dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. 
Hiermee is niet voldaan aan de voorschriften. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 



 

7 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 17-09-2019 
Dikkie Dik te Rotterdam 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Alle huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde pedagogisch beleidsmedewerker/ coach beschikt nog 
niet over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Direct na het inspectieonderzoek heeft de houder heeft de 

coach ingeschreven voor een erkende opleiding. De eerste bijeenkomst start 30 oktober 2019 en 
medio 2020 is de tranining afgerond. Aangezien de coach voor 1 januari 2019 was aangesteld, 
geldt een overgangstermijn van 2 jaar voor het behalen van een aanvullend diploma om de functie 
conform de voorschriften uit de cao uit te voeren.  
 
Hiermee is voldaan aan de voorschriften. 
 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen: 
 
• er zijn 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Blauw; 

• er zijn 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met 2 beroepskrachten op de groep Groen. 
 
Hiermee is voldaan aan de voorschriften. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

PCBO heeft meerdere kindcentra. Ieder afzonderlijk kindcentrum bepaalt de wijze waarop de 
pedagogisch beleidsmedewerker voor het verplicht minimaal aantal uren wordt ingezet. 
Uit de verdeling van deze locatie blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de 
uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit is schriftelijk vastgelegd in het document "VVE 

verantwoording 2019" en in het pedagogisch beleidsplan. Dit document is voor ouders inzichtelijk 
op de website. Ook wordt bij een intake gesprek de coaching besproken. 
Beroepskrachten zijn op de hoogte van de coaching via het pedagogisch beleid, 

schoolplan, functioneringsgesprekken en vergaderingen omtrent coaching en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
De beroepskrachten worden gecoacht door de VVE coach. 
De uitvoering ervan in de praktijk zal tijdens het jaarlijks onderzoek van 2020 beoordeeld worden. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het kindercentrum heeft in totaal 4 stamgroepen (Groen, Rood, Blauw en Geel) en 2 
stamgroepruimten. De kinderen worden opgevangen in de eigen stamgroep, die gebruik maakt van 
1 stamgroepruimte per week. 
 
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen over ontwikkeling 
en welbevinden van het kind. 
 
Er wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
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• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Pedagogisch beleidsplan (voorjaar 2019) 

• Opleidingsplan VE 
• VVE verantwoording 2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum 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 beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, 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 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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) 

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 en 3 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 geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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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 beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a 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 evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 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) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dikkie Dik 
Vestigingsnummer KvK : 000000277347 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 : Stichting voor Protestants-Christelijk Basis en 

Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 
Adres houder : Postbus 50529 
Postcode en plaats : 3007JA Rotterdam 
KvK nummer : 41126540 

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 :  F.M.M. Bakker 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-09-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 03-10-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 
 
 
 


