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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. 
 

Vanaf 31 maart 2020 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd bij 
kinderdagverblijf (KDV) Diedel Dumpie. In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens 

de voorgaande inspecties 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''.  
  

Tijdens het nader onderzoek dat in opdracht van de gemeente Edam/Volendam plaatsvond op 26 

augustus 2019 bleek dat werd 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 werd nog niet voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot de opleidingseis voor 
beroepskrachten. 

  
Tijdens het nader onderzoek dat plaatsvond op 29 januari 2020 bleek dat net als tijdens het 

jaarlijks onderzoek in februari 2019 en het nader onderzoek in augustus 2019 niet wordt voldaan 

aan de voorwaarde met betrekking tot de opleidingseis voor beroepskrachten. De gemeente Edam-
Volendam heeft vervolgens opnieuw een opdracht gegeven om een nader onderzoek uit te voeren. 

 
Bevindingen 

Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat inmiddels wordt voldaan aan de voorwaarde met 

betrekking tot de opleidingseis voor beroepskrachten. Voor een inhoudelijke toelichting wordt 
verwezen naar het betreffende domein. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

 



 

4 van 6 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 31-03-2020 

Diedel Dumpie te Edam 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Personeel en groepen 
Binnen het domein Personeel en groepen wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de 

aanwezigheid van een passende beroepskwalificatie  

  
 

Opleidingseisen 

Alle getoetste beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
De houder heeft een gelijkstellingsverzoek ingediend voor de beroepskracht die tijdens het vorige 

nader onderzoek niet beschikte over een passende opleiding. Het gelijkstellingsverzoek is op 13 
mei 2020 toegekend door het FCB en toegestuurd aan de houder en de toezichthouder. 

De betreffende beroepskracht is in de periode voorafgaand aan 13 mei 2020 niet ingezet op de 

groep als beroepskracht. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact en contact per mail met 

de houder) 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van de 5 beroepskrachten die recentelijk 

werkzaam zijn geweest op deze locatie) 

 Personeelsrooster (van 18 maart t/m 8 mei 2020) 
 Gelijkstellingsverzoek van beroepskracht. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 
 

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) 
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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 : 31-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-05-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-05-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 16-06-2020 
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