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Diedel Dumpie te Edam 

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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle kwaliteitseisen 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.  

 
Beschouwing 
Kenmerken KDV Diedel Dumpie 
Kinderdagverblijf Diedel Dumpie is een zelfstandig kindercentrum en is in 2010 in het Landelijk 
register kinderopvang en peuterspeelzalen geregistreerd. 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 
Uit eerdere onderzoeken zijn geen relevante tekortkomingen gebleken voor het huidige 
onderzoek.  Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de 
inspectierapporten van voorgaande jaren op www.lrkp.nl .  
  
Bevindingen 
Tijdens deze inspectie is gebleken dat er niet geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 
  

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

 



 

4 van 11 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-05-2017 

Diedel Dumpie te Edam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is het pedagogisch beleid van de locatie beoordeeld. 
Ook is  de pedagogische praktijk geobserveerd. 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 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch beleid, ontvangen op 17-5-2017, staan met betrekking tot het signaleren en 
doorverwijzen van problemen bij kinderen en hoe beroepskrachten daarbij worden ondersteund, de 
volgende punten beschreven: 
 Wij houden elk jaar een kindgesprek met alle ouders. 
 Dit doen wij aan de hand van oberservatie formulieren die wij zelf hebben samengesteld.  
 Indien er twijfels bestaan over (bepaalde) ontwikkeling van het kind, dan wordt hier extra 

aandacht aan besteed d.m.v. observaties door de leidsters, gevolgd door een gesprek. 
Conclusie 
In het pedagogisch beleid staat onvoldoende beschreven hoe de ondersteuning van de 
beroepskracht is geregeld bij het doorverwijzen van ouders als er problemen met het kind zijn. 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling 
van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende 
instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 
van de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van 
signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)  
   

 
Pedagogische praktijk 
 
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 januari 2015). 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. 
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De observatie heeft s'morgens plaatsgevonden. Op dat moment waren er 12 kinderen, 
twee beroepskrachten en een vrijwilliger aanwezig. Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen en 
het welkom in de kring. 
  
Emotionele veiligheid 
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. 
Observatie 
De jongste kinderen krijgen gerichte aandacht. Tijdens het fruithapje, de flesvoeding of het 
verschonen is de beroepskracht de meeste tijd gericht op de baby. Tijdens de verzorging benoemt 
de beroepskracht wat zij aan het doen is. Als een ander kind even komt kijken of iets vraagt, dan 
betrekt de beroepskracht beide kinderen in dit moment. Zij vertelt wat zij ziet, bijvoorbeeld dat er 
fruit op het kinnetje zit en dat moet even weg geveegt worden. Dan gebeurt als je nog fruit moet 
leren eten. 
  
Persoonlijke competenties 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
Observatie 
Als het fruit op is gaan de kinderen buiten spelen. Een beroepskracht heeft de jassen en schoentjes 
al klaar gelegd. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt gestimuleerd. De kinderen mogen zelf 
hun schoenen aan te trekken. 'Ga maar op je billen zitten en proberen, die schoen moet aan die 
voet'.  Een van de kinderen mist een sok en een ander mist beide sokken. De beroepskracht 
stimuleert ze om de sokken zelf te gaan vragen aan een andere beroepskracht bij de 
kledingmandjes. 
  
Sociale competenties 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
Observatie 
Tijdens de observatie wordt veel samen gedaan met de kinderen. Samen opruimen en samen aan 
de tafel fruit eten. Bij het opruimen verdeelt de beroepskrachten de taken. Zij vraagt kinderen om 
de autoos op te ruimen of het popje in het bedje te leggen. Voor ieder kind een eigen haalbare 
opdracht. 
  
Normen en waarden 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. 
Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. 
Observatie 
De kinderen hebben plezier met elkaar. Dat is zichtbaar aan kleine gezamelijke grapjes of het 
naast elkaar aan de tafel willen zitten. Sommige kinderen delen ook hun fruitje samen. De 
beroepskracht vindt dat goed, als een kindje zelf niet meer wil. 
  
Conclusie 
De uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet niet aan de gestelde eisen uit de wet 
kinderopvang. In het pedagogisch beleid staat onvoldoende beschreven hoe beroepskrachten 
worden ondersteund bij het signaleren en verwijzen van problemen bij kinderen. De door de 
beroepskracht en houder genoemde werkwijze staat niet beschreven in het pedagogisch beleid. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview en email contact houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (ontvangen 17-5-2015) 
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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. 
Er is onder andere 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. Alle medewerkers uit de steekproef 
beschikken over een passende VOG. 
 
 
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 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
Kinderdagverblijf Diedel Dumpie heeft twee groepen. In de verticale groepen worden per dag 
maximaal 16 kinderen opgevangen. Per groep zijn dagelijks twee tot drie beroepskrachten 
aanwezig. 
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. Er zijn twee kinderen die ieder in 
twee verschillende weken op meerdere stamgroepen zijn opgevangen. De houder heeft geen 
toestemmingsformulieren toegestuurd. 
  
Conclusie 
De opvang in groepen voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de wet kinderopvang. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de steekproef van de beoordeelde weken 14-17 blijkt dat er bij kinderdagverblijf Diedel Dumpie 
dagelijks ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet 
worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.  
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  
Uit de aanwezigheidslijsten van afgelopen weken 14, 15, 16 en 17 blijkt dat er op de 
beneden groep op dinsdag 4-4, 11-4 en 18-4 minder beroepskrachten ingezet zijn dan nodig, 
gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
 

Datum  Groep Aantal kinderen Beroepskracht nodig Beroepskracht op rooster 

 4-4-2017  beneden  12  3   2 

 11-4-2017  beneden  12  3  2 

 18-4-2017  beneden  12  3  2 

 
De beroepskracht-kindratio is berekend met de rekentool www.1ratio.nl. De houder heeft de 
presentielijsten en roosters toegestuurd. 
 
Conclusie 
De beroepskracht-kindratio voldoet niet geheel aan de gestelde eisen van de wet kinderopvang. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview en email contact houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Presentielijsten (week 14, 15, 16 en 17) 
 Personeelsrooster (week 14, 15, 16 en 17) 
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Diedel Dumpie te Edam 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 of 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) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

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 1 en 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 1 en 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 10 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 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Edam-Volendam 
Adres : Postbus 180 
Postcode en plaats : 1130AD VOLENDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 29-05-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Het conceptrapport is aan de houder verstuurd. 
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