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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 jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Kenmerken KDV Diedel Dumpie
Op Kinderdagverblijf Diedel Dumpie worden kinderen van nul tot vier jaar opgevangen. Het 
kinderdagverblijf bestaat uit twee groepsruimten en een buitenruimte. Op de twee verticale 
stamgroepen worden maximaal 16 kinderen opgevangen.

Inspectiegeschiedenis
Kinderdagverblijf Diedel Dumpie is een zelfstandig kindercentrum en is in 2010 in het Landelijk 
register kinderopvang en peuterspeelzalen geregistreerd. 
Tijdens de jaarlijkse inspectie in 2013 zijn tekortkomingen geconstateerd binnen 
het domein veiligheid en gezondheid. In 2014 waren er geen tekortkomingen.

Bevindingen
Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het gebied van de VOG, de opvang in groepen en het 
aantal vaste beroepskrachten. De afwijking van de beroepskracht-kindratio van maximaal drie uur 
is niet inzichtelijk.

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

Aan onderstaande voorwaarden wordt niet voldaan:

Personeel en groepen
2.1.3 Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder 
dan twee maanden.
2.3.4 Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
2.3.5 Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind.
2.4.3 Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is de pedagogische praktijk beoordeeld. Hierbij is naast 
de uitvoering van het pedagogisch beleid gelet op de volgende pedagogische doelen uit de Wet 
Kinderopvang:
-Emotionele veiligheid
-Persoonlijke competentie
-Sociale competentie
-Overdracht van normen en waarden

Pedagogische praktijk

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 20 oktober 2015 en 23 
november 2015. Op 20 oktober werd door de toezichthouder op 1 van de groepen een onrustige 
situatie aangetroffen, die in sterk contrast was met de situatie op de andere groep. Derhalve is 
besloten nogmaals op een later tijdstip te observeren op de desbetreffende groep. Hierdoor kon 
onderzocht worden of de onrust structureel was of een samenloop van omstandigheden, zoals de 
beroepskrachten en de houder aangaven.

Gedurende de eerste observatie werd er met een groep kinderen buitengespeeld, waarbij het 
thema herfst aan bod kwam. De andere groep kinderen was binnen en speelde vrij in de 
groepsruimte. Tijdens de tweede observatie komen de peuters net uit bed en gaan aan tafel om 
iets te eten en te drinken. Er worden liedjes gezongen, een boekje voorgelezen en daarna is er 
ruimte voor vrij spel.

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de 
pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het veldinstrument observatie 
kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014). De schuingedrukte 
beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving volgt eventueel een toelichting op de waargenomen situatie.

Emotionele veiligheid
De sfeer is onrustig; kinderen zijn tegendraads, onredelijk boos en rusteloos. Het welbevinden van 
de kinderen is laag. De meeste kinderen zijn stil, ontevreden of huilerig.

Op 20 oktober 2015 was de sfeer op de benedengroep onrustig. Er werd veel gehuild door 
verschillende kinderen, er waren conflicten tussen kinderen en sommige kinderen liepen rond 
zonder tot spel te komen. Eén van de beroepskrachten was gesprek met een ouder vanwege een 
intakegesprek. De andere beroepskracht was een baby de fles aan het geven. De stagiaire was 
betrokken bij de kinderen die vrij speelden.
De beroepskrachten en de houder geven aan dat zij ook merkten dat de sfeer onrustig was, maar 
dat dit kwam door een samenloop van omstandigheden, namelijk de aanwezigheid van twee 
wenkinderen, het intakegesprek en het dagritme waardoor er al buitengespeeld was.

Tijdens de observatie van 23 november 2015 was de sfeer ontspannen en waren de kinderen rustig 
en betrokken.

Er zijn vaste invallers aanwezig/beschikbaar. 
Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het dagprogramma, de (meeste) kinderen 
en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze.

Tijdens de observatie op 23 november 2015 was een vaste beroepskracht aanwezig met een 
nieuwe invaller. Om deze nieuwe invaller te helpen bij het afsluiten van de groep komt een 
bekende invaller boventallig op de groep. Zij is bekend met de werkwijze aan het eind van de dag.
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Na de twee observaties op verschillende dagen in de groepen is de toezichthouder van oordeel dat 
voldoende emotionele veiligheid wordt geboden.

Persoonlijke competentie
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd 
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. 
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-
/ervaringskansen.

Tijdens de observatie op 20-10-2015 gaan de beroepskrachten met de bovengroep buiten spelen. 
De kinderen doen jassen en laarzen aan in de groepsruimte. Ook heeft ieder kind een paraplu mee. 
De beroepskrachten zitten in de kring met de kinderen en bekijken alle paraplu's. Buiten regent het 
een klein beetje, maar de beroepskrachten maken met een zak gevuld met water nog meer 
"regen". De kinderen kunnen hieronder staan met hun paraplu. Er wordt met de kinderen 
gesproken over regen en nat worden.

Sociale competentie
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan 
wat wèl de bedoeling is.

Een beroepskracht corrigeert een kind dat een ander kind geduwd heeft. Ze geeft aan wat niet 
mag, haalt hem uit de situatie. Het kind gaat op de grond liggen en huilt, waarop ze bij hem gaat 
zitten, met hem praat. Daarna stelt ze voor een treinbaan te gaan maken. Het kind komt hierdoor 
weer tot spel.

Normen en waarden
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten).

Tijdens het eetmoment benoemt de beroepskracht dat er nog even gewacht wordt met de crackers 
tot alle kinderen aan tafel zitten.

Conclusie
De houder draagt voldoende zorg voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, de 
stimulering van de persoonlijke en sociale competentie en het overdragen van normen en waarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (dd 20-10-2015 en 23-11-2015)
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Personeel en groepen

Binnen dit domein wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de aanwezigheid van een passende 
beroepskwalificatie en verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook bij andere personen werkzaam 
bij het kindercentrum wordt de VOG gecontroleerd.
Daarnaast is bekeken of de opvang plaatsvindt in vaste groepen, of er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet in verhouding tot het aantal kinderen per groep (beroepskracht-kindratio) en of er 
niet langer dan de toegestane periode is afgeweken van de beroepskracht-kindratio.

Verklaring omtrent het gedrag

De toetsing van de VOG is gebaseerd op een steekproef. Een stagiaire en twee invalmedewerkers 
zijn getoetst.

De VOG van de stagiaire is van 1-9-2015. Op de praktijkovereenkomst is in eerste instantie 
aangegeven dat de stage zou starten op 27-8-2015. Aangezien er toen nog geen VOG was, is 
besloten de stagiaire pas op 3-9-2015 in te zetten. Dit is aangetoond middels een 
afwezigheidsregistratie van de school.

Van een invalmedewerker is de VOG niet geldig. Deze medewerker is wel ingezet op 23-11-2015.

Conclusie
De houder voldoet niet aan alle eisen met betrekking tot de VOG van personen werkzaam bij de 
onderneming.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet 
ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  

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 worden de kinderen opgevangen in twee stamgroepen van 
maximaal 16 kinderen. Op woensdag en vrijdag is er slechts één stamgroep geopend.

Er zijn kinderen die op twee stamgroepen worden opgevangen. Voor deze kinderen hebben de 
ouders toestemming gegeven voor opvang in twee stamgroepen. Onduidelijk is echter wanneer de 
ouders deze toestemming hebben gegeven, aangezien er geen datum op het formulier is 
opgetekend. Tevens ontbreekt de periode waarvoor de toestemming geldt.

Ten tijde van de inspectie was het personeelsrooster dusdanig vormgegeven dat er op de ene 
groep 5 vaste medewerkers werden ingezet en op de andere groep 7 vaste medewerkers. Dit is 
niet toegestaan. Ieder kind mag maximaal drie vaste beroepskrachten hebben, tenzij de 
groepsgrootte zodanig is dat er per dag drie beroepskrachten worden ingezet, dan mogen er vier 
vaste beroepskrachten zijn.
De houder heeft aangegeven de inzet van het personeel te gaan wijzigen. Na de voorgenomen 
wijziging, die nog niet ten uitvoer wordt gebracht, is er op één van de groepen nog altijd een vaste 
beroepskracht teveel.
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Conclusie
De houder draagt onvoldoende zorg voor de opvang in een andere stamgroep met vooraf gegeven 
toestemming van de ouders voor een overeengekomen periode. Tevens worden meer dan drie of 
vier vaste beroepskrachten ingezet op de groep.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

  

Beroepskracht-kindratio

De houder heeft presentielijsten van de kinderen en personeelsroosters aangeleverd van de 
periode 14-9-2015 tot en met 20-10-2015.

Uit deze gegevens is niet altijd op te maken welke kinderen aanwezig zijn geweest en welke 
personeelsleden zijn ingezet. De toezichthouder heeft contact met de houder opgenomen, waarna 
middels foto's van een andere manier van registratie is aangetoond dat kinderen afwezig waren en 
er voor een zieke medewerker invallers zijn ingezet.
De houder erkent dat de registratie niet volledig is en heeft aangegeven ervoor te zorgen dat dit in 
het vervolg wel het geval is.

De houder noteert geen breng- en haaltijden van de kinderen, terwijl de openingstijden van Diedel 
Dumpie zijn van 7.15 - 18.30 uur. De toezichthouder heeft geen inzicht in de tijden van 
de aanwezigheid van de kinderen en kan derhalve niet beoordelen hoe lang wordt afgeweken van 
de beroepskracht-kindratio. Dit mag niet langer dan drie uur per dag.

Conclusie
De houder toont niet aan dat er ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten worden 
ingezet dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-
kindratio vereist is.
(art 1.49 lid 1 en 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)

  
Gebruikte bronnen:
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
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 Personeelsrooster
Beroepspraktijkovereenkomst
Afwezigheidsregistratie opleiding
Voorgestelde wijziging personeelsrooster dd 10-12-2015
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Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein is de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid beoordeeld.

Een houder is volgens de Wet Kinderopvang verplicht om minimaal één keer per jaar een risico-
inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren op de locatie. Dit houdt in 
dat aanwezige risico's in kaart worden gebracht.
Met betrekking tot deze geïnventariseerde risico's dient een houder vervolgens effectieve en 
adequate maatregelen om de risico’s te beperken te beschrijven in een plan van aanpak.
De beschreven maatregelen dienen in de praktijk uitgevoerd te worden, zodat bestaande risico’s 
worden beperkt.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Tijdens de inspectiebezoeken dd 20-10-2015 en 23-11-2015 heeft de toezichthouder een veilige en 
gezonde omgeving aangetroffen. Tijdens het bereiden van de warme maaltijd worden richtlijnen in 
acht genomen voor de temperatuur van de voeding.

Conclusie
De houder draagt voldoende zorg voor de uitvoer van de maatregelen om te komen tot een veilige 
en gezonde omgeving.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (dd 20-10-2015 en 23-11-2015)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is.
(art 1.49 lid 1 en 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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)



12 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-10-2015
Diedel Dumpie te EDAM

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 : D. Heesbeen

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

Planning
Datum inspectie : 20-10-2015
Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2015
Zienswijze houder : 24-12-2015
Vaststelling inspectierapport : 28-12-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-12-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 28-12-2015

Openbaar maken inspectierapport : 18-01-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Hierbij de zienswijze van kinderdagverblijf Diedel Dumpie

VOG:
Er is wel degelijk een VOG aanwezig van de desbetreffende invalkracht. Er is getoetst op nr 86 en 
niet op 84. De gemeente heeft een aanvinking op het formulier over het hoofd gezien. Ik heb 
contact opgenomen met de betreffende medewerker en de gemeente om dit recht te zetten en tot 
de tijd dat deze VOG niet volledig is zal zij niet worden ingezet.

Presentielijsten kinderen.
Wij werken nu met andere presentielijsten waarop ook de begin en eindtijden van de kinderen 
genoteerd worden. Zo is het inzichtelijker voor de controles.

Wat betreft het aantal vaste leidsters gedurende de week hebben we een wijziging ingevoerd. We 
vinden het wel heel jammer dat dit blijkbaar noodzakelijk is daar kinderen en ouders aan 
“hun”leidster gewend zijn. Op vaste dagen staan telkens dezelfde leidsters. Kinderen en ouders 
weten heel goed wie op welke dag aanwezig zijn. Er zijn geen wisselingen.

Maar volgens de regelgeving dienen wij de leidsters anders in te zetten helaas.
We hebben het rooster aangepast. Op de bovengroep zijn nu 4 vaste gezichten aanwezig, volgens 
de regel dat er ook dagen zijn dat er met 3 leidsters op 1 dag gewerkt wordt.
Op de benedengroep zouden we ook met 4 leidsters mogen werken ivm dag met 3 leidsters. Daar 
we alleen een beneden groep hebben op de woensdag en vrijdag kunnen we aan dit aantal van 4 
niet voldoen. Op de benedengroep hebben we het aantal gezichten kunnen terugdringen van 7 
naar 5.
Met minder leidsters kunnen wij de indeling van het rooster niet rondkrijgen.
We zijn een klein kinderdagverblijf met korte lijnen. Alle leidsters kennen alle kinderen en ouders. 
Wij vinden dit heel belangrijk daar we leidsters flexibel kunnen inzetten op beide groepen. De 
kinderen hebben dan niet steeds te maken met gezichten van veel verschillende invalkrachten.

Dit is dan ook de reden dat wij op verschillende groepen werkzaam zijn en we daardoor volgens 
de regelgeving met teveel vaste gezichten gedurende de week werken. Echter geldt dit aantal lang 
niet voor alle kinderen. Het gaat om 8 kinderen van de 65 die meer dan 4 leidsters zien.
Maar als het niet anders is zullen we de leidsters die gewend zijn aan hun eigen groep van deze 
groep af gaan halen zodat bovenstaande aanpassing gerealiseerd gaat worden per januari.

Daarnaast hebben wij de toestemmingsformulier aangepast waarop de ouders toestemming geven 
dat hun kind op 2 groepen verblijft.. Deze is aangevuld met datum en periode waarvoor deze 
toestemming geldt.

Met vriendelijke groet,
Sacha Visser


