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Diedel Dumpie te Edam 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Op 14-12-2017 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf 
Diedel Dumpie te Edam.  In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de 
voorgaande inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. Tijdens de jaarlijkse inspectie op 11-5-
2017 voldeed de beroepskracht-kindratio en het pedagogisch beleid niet aan de eisen uit de wet 
kinderopvang. Op verzoek van de gemeente Edam-Volendam heeft de inspecteur de betreffende 
voorwaarden op 14-12-2017 opnieuw beoordeeld. 

 
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 geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor 
een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Diedel Dumpie te Edam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is het pedagogisch beleid van de locatie beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf Diedel Dumpie staat 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.  
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. 
  
De houder heeft het aangepaste pedagogisch beleid toegestuurd. Hierin staat hoe er wordt gewerkt 
met het Uk & Puck volgsysteem. De houder heeft een dossier van een van de kinderen laten zien. 
Hierin is te zien dat het kinderdagverblijf per oktober 2017 met dit volgsysteem zijn gaan werken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (ontvangen 2017 september) 
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Diedel Dumpie te Edam 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein is de beroepskracht-kindratio bekeken. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters van de maanden oktober en 
november blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 
(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. Op verschillende 
dagen zijn de groepen groter dan 12 kinderen, er worden dan drie beroepskrachten ingezet. De 
beroepskracht-kindratio voldeed tijdens de daadwerkelijke inspectie. De inspecteur heeft de 
presentielijst en het rooster ter plaatse gefotografeerd en op kantoor beoordeeld.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Plaatsingslijsten (oktober en november 2017) 
 Personeelsrooster (oktober en november 2017) 
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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 en lid 2 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) 

 

Personeel en groepen 

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) 
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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 
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 : 14-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2018 
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