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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.

Beschouwing
Inleiding;
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
kinderdagverblijf Diedel Dumpie en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. 
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf Diedel Dumpie;
Deze peuterspeelzaal is een opvang voor kinderen van nul tot vier jaar. De speelzaal is gevestigd 
in het centrum van Edam. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepsruimten waar 
twee stamgroepen worden opgevangen. Elke stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen en twee 
tot drie beroepskrachten.
Inspectiegeschiedenis;
Kinderdagverblijf Diedel Dumpie is zelfstandig kindercentrum en is in 2010 in het Landelijk register 
kinderopvang en peuterspeelzalen geregistreerd. Op 10-11-2014 is de locatie bezocht voor een 
reguliere inspectie. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van 
zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 
Tijdens de voorgaande reguliere inspectie van 22-10-2013 zijn de voorwaarden met betrekking 
tot het beleid veiligheid en gezondheid als onvoldoende beoordeeld. Tijdens het nader onderzoek 
van 20-6-2014 was het beleid veiligheid en gezondheid in orde. Tijdens de inspectie van 10-11-
2014 zijn de voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid 
in de inspectie meegenomen.
Bevindingen;
Naar aanleiding van de inspectie op 10-11-2014 heeft de inspecteur de locatiemanager verzocht 
om nog een aantal documenten toe te sturen. De houder heeft aan dit verzoek voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Kinderopvang Diedel Dumpie werkt met een pedagogisch beleidsplan. Hierin staan onder andere de 
werkwijze en de specifieke kenmerken van de locatie beschreven.

Pedagogische praktijk

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
veldinstrument observatie kindercentrum. Onderstaande schuingedrukte beschrijvingen van de 
praktijk zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de 
beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten verwoorden hun eigen emoties en die van de baby. Tijdens contactmomenten 
zijn zij (zo goed als) volledig gericht op de baby.    
Observatie;
Kinderdagverblijf Diedel Dumpie heeft verticale groepen met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Er 
waren dus jonge baby's op de groep. De beroepskrachten betrokken de kinderen bij het 
groepsgebeuren door ze mee naar buiten te nemen of tijdens het eten bij de groep te zetten.
De beroepskracht had veel oogcontact en maakte geluidjes met de baby.
Persoonlijke competenties
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Tijdens de inspectie werd het Sint-Maarten ritueel geoefend. De kinderen liepen zingend rond met 
hun zelfgemaakte lampion.
Kinderen die het nog wat eng vonden die liepen aan de hand van de beroepskracht.
Kinderen die nog niet goed begrepen wat de bedoeling was werden begeleid door de beroepskracht 
en kregen uitleg over het gebeuren.
Sociale competenties
De beroepskrachten benutten alle momenten van de dagelijkse omgang om kinderen te leren om 
emoties met elkaar te delen of te verwoorden. 
Observatie;
Een van de kinderen was verdrietig en wilde niet met het buitenspelen meedoen. De beroepskracht 
ging even rustig met het kindje zitten. Zij zei dat ze zag dat het kindje verdrietig was en vroeg hoe 
dat kwam.
Een van de kinderen durfde nog niet goed van de glijbaan, de beroepskracht benoemde wat zij zag 
en moedigde het kindje aan. 'Ik sta erbij en vang je op'.
Normen en waarden;
Beroepskrachten hebben voldoende houvast aan en inzicht in de afspraken, regels en 
omgangsvormen om kinderen hierop voor te leven en te begeleiden.
Tijdens het middageten werd er een warme maaltijd geserveerd. De kinderen kregen allemaal 
hutspot met een worstje. Van de beroepskracht kregen zij hun bordje met een lepen. Iedereen 
werd gevraagd om even op elkaar te wachten, zodat er tegelijk kon worden gestart met eten.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. Alle 
medewerkers uit de steekproef beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag die 
voldoet aan de Wko.

Passende beroepskwalificatie

De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Alle medewerkers uit de 
steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie.

Opvang in groepen

Op Kinderdagverblijf Diedel Dumpie zijn twee verticale groepen. De groepen bestaan uit maximaal 
16 kinderen, waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. Op vrijdag worden de twee groepen 
samengevoegd.
Conclusie;
De voorwaarde 'Opvang in groepen' bij kinderdagverblijf Diedel Dumpie voldoet aan de gestelde 
voorwaarden uit de Wko.

Beroepskracht-kindratio

Op kinderdagverblijf Diedel Dumpie is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 
aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen conform de Wko. De inspecteur heeft de 
beroepskracht-kindratio met behulp van de rekentool 1ratio.nl beoordeeld.
Wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio, dan wordt minsters de helft 
van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet.
Conclusie;
Kinderdagverblijf Diedel Dumpie heeft een beroepskracht-kindratio die aan de Wko voldoet.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (oktober en november 2014)
 Personeelsrooster (oktober en november 2014)
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Veiligheid en gezondheid

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per 
aspect worden eerst de gegevens beschreven over de opvang. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft in een excell bestand alle risico's in de verschillende ruimten benoemd. De 
uitwerking van de maatregelen zijn vastgelegd in protocollen en werkafspraken. Er is een checklist 
voor de borging van de controles van de verschillende onderdelen van de geïnventariseerde 
risico's. Van de maatregelen is duidelijk wie verantwoordelijk is en op welke momenten de 
maatregelen van belang zijn. Er zijn streef- en realisatiedata benoemd en er is een samenhang 
tussen risico's en maatregelen.
Tijdens de huidige inspectie heeft de toezichthouder met name op de uitvoering van het beleid 
veiligheid en gezondheid geobserveerd. De beroepskrachten werken volgens de maatregelen uit 
het beleid.
Conclusie;
Het beleid veiligheid en gezondheid van kinderdagverblijf Diedel Dumpie voldoet aan de Wko.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2014)
 Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2014)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Diedel Dumpie
Aantal kindplaatsen : 24
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Sacha Simone Visser
KvK nummer : 36050079

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland
Adres : Vurehout 2
Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM
Telefoonnummer : 0900-2545454
Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw Dekker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : EDAM-VOLENDAM
Adres : Postbus 180
Postcode en plaats : 1130AD VOLENDAM

Planning
Datum inspectie : 10-11-2014
Opstellen concept inspectierapport : 09-12-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 19-12-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 19-12-2014

Openbaar maken inspectierapport : 09-01-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Het concept rapport is naar de houder verstuurd.


