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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Op maandag 26 augustus 2019 heeft de GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van de 

gemeente Edam-Volendam een nader onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) Diedel 
Dumpie. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande inspectie niet 
werd voldaan opnieuw bekeken. 
 

Beschouwing 
 
Algemene kenmerken 
KDV Diedel Dumpie is gevestigd aan de Achterhaven in Edam. De opvang wordt aangeboden in 
twee verticale stamgroepen met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. Eén van de 

stamgroepruimtes bevindt zich op de begane grond en de andere stamgroepruimte bevindt zich op 
de eerste verdieping. Er is tevens een aangrenzende buitenruimte. 

 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 dat plaatsvond op 26 februari 2019 bleek dat niet werd 
voldaan aan alle getoetste voorwaarden uit de wet Kinderopvang. Er was sprake van overtredingen 
binnen het domein ''Personeel en groepen'' en het domein ''Veiligheid en Gezondheid''.  
 
Bevindingen 

Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat er inmiddels wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarde binnen het domein ''Veiligheid en Gezondheid'' en twee van de drie getoetste 
voorwaarden binnen het domein ''Personeel en groepen''. Er wordt echter net als tijdens het 
jaarlijks onderzoek in februari 2019 niet voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot de 
opleidingseis voor beroepskrachten. 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. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
 
Binnen het domein Personeel en groepen wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de 
aanwezigheid van een passende beroepskwalificatie. Daarnaast wordt getoetst of de medewerkers 
zijn geregistreerd in het personenregister kinderopvang (PRK) en tijdig zijn gekoppeld aan de juiste 
kinderopvangorganisatie. 
 

 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De houder, twee stagiaires en alle beroepskrachten die tijdens de inspectie aanwezig waren, zijn in 
het bezit van een geldig verklaring omtrent het gedrag. Zij staan tevens ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en zijn tijdig gekoppeld aan de houder. 
 
 

Opleidingseisen 

 
Net als tijdens de jaarlijkse inspectie van 2019 beschikken op één beroepskracht na 
alle getoetste beroepskrachten over een passende opleiding en zijn zij in het bezit van een 

bijbehorend diploma. Eén beroepskracht beschikt niet over een passende opleiding. Zij beschikt 
over een diploma dat niet meer voldoet voor het uitvoeren van de functie van pedagogisch 
medewerker, namelijk: pedagogische wetenschappen. 
 

De houder had na het jaarlijks onderzoek van 2019 in februari aangegeven een EvC-traject te gaan 
starten voor deze beroepskracht, zodat zij zich alsnog kan kwalificeren. De houder heeft dit niet 

opgestart aangezien zij vooruit wil lopen op een mogelijke herijking van de diplomalijst zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Vooralsnog 
voldoet het diploma van de betreffende beroepskracht niet. 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 

 

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) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (na afloop van de inspectie per mail en 

telefonisch) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 26 augustus 2019) 
 Observatie(s) (tijdens de inspectie op 26 augustus 2019) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van de beroepskrachten die werkzaam zijn op 

deze locatie) 
 Nieuwsbericht Kinderopvangtotaal zoals toegestuurd door de houder: Brancheorganisatie komt 

met voorstellen voor nieuwe cao. 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit domein wordt het beleid Veiligheid en Gezondheid beoordeeld. Er wordt getoetst of het beleid 
ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd en of de houder ervoor zorgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit beleid en 
er naar handelen. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in februari 2019 werd geconstateerd dat twee risico's die tijdens de 
inspectie naar voren kwamen niet waren opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit 
ging om het risico op verstikking door het gebruik van een extra matras in campingbedjes en 
risico's met betrekking tot het binnenklimaat. 

 

Gebruik van campingbedjes  
 
De houder maakt geen gebruik meer van campingbedjes. 
 
Binnenklimaat 
 

De houder treft maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren. Met name op de 
bovenverdieping en in slaapkamers kan de temperatuur op warme dagen oplopen. Er wordt in de 
slaapkamers gebruik gemaakt van ventilatoren en aircoolers met koelelementen. Daarnaast wordt 
veel geventileerd door de ramen op te zetten. Bij extreem warm weer slapen de kinderen voor 
zover dat kan zoveel mogelijk in de slaapkamer op de begane grond waar het koeler is. De houder 
heeft daarnaast op 2 juli 2019 een aanvraag gedaan bij de gemeente om een airconditioning te 
plaatsen. Aangezien het gebouw een monumentaal pand is, moet hiervoor toestemming worden 

gegeven door de gemeente. 
 
De maatregelen zijn als een bijlage (hitteprotocol) opgenomen in een nieuwe versie van het 
beleidsplan Veiligheid en gezondheid van de houder. 

 
Uitvoering van het veiligheids- gezondheidsbeleid 
 

Tijdens werkoverleggen worden onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid besproken 
met de beroepskrachten. Dit blijkt uit interviews en notulen van de werkoverleggen. Uit 
observaties en interviews tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskrachten handelen conform 
het beleid veiligheid en gezondheid. 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (na afloop van de inspectie per mail en 
telefonisch) 

 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 26 augustus 2019) 

 Observatie(s) (tijdens de inspectie op 26 augustus 2019) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (zoals toegestuurd door de houder op 5 september 2019) 
 Notulen teamoverleg 
 Bewijsstukken en mailcontact met de gemeente Edam-Volendam m.b.t. de aanvraag voor het 

plaatsen van een airconditioning 
 Registratielijsten voor de temperatuur van het eten. 
 Registratielijsten voor de schoonmaaktaken. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

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) 

 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Diedel Dumpie 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 :  Mevrouw Boon 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 26-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-10-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 04-11-2019 
 
 
 

 
 
 


