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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij een jaarlijks onderzoek worden niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. 

Dat komt omdat er bij het toezicht op de kinderopvang maatwerk mogelijk is. In het rapport staat 

bij ieder onderwerp vermeld welke eisen zijn beoordeeld en staan de uitkomsten van het 

onderzoek beschreven. Achter in het rapport staan de kwaliteitseisen genoemd zoals deze in de 

Wet kinderopvang staan beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het onderzoek als volgt uitgevoerd: 

• Inzage in documenten 

• Een bezoek aan het kindercentrum 

• Gesprekken met de beroepskrachten en/of met de directeur. 

 

Dit rapport wordt gestuurd aan de houder van het kindercentrum en aan de gemeente waarin het 

kindercentrum staat ingeschreven. De gemeente kan op grond van het advies van de 

toezichthouder, besluiten om te handhaven (naleving van de wet te eisen) of niet te handhaven. 

 

Beschouwing 

Bevindingen  

Bij dit onderzoek zijn de volgende kwaliteitseisen beoordeeld en in orde: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Een van de kwaliteitseisen die de toezichthouder heeft beoordeeld, is niet in orde: 

• Personeel en groepen: Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. Een 

medewerker blijkt in het personenregister kinderopvang gekoppeld aan het kindercentrum De 

Dikkedeur Heemraadsingel waar medewerker eerder werkzaam was maar niet aan het 

kindercentrum De Dikkedeur Oudedijk waar medewerker nu werkzaam is. In het rapport licht 

de toezichthouder dit verder toe.  

 

Algemene kenmerken 

Kindercentrum De Dikkedeur Oudedijk is onderdeel van De Dikkedeur Kralingen B.V. De 

organisatie heeft meerdere kindercentra in Rotterdam. De Dikkedeur Oudedijk biedt dagopvang 

aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kindercentrum heeft 64 geregistreerde 

kindplaatsen en bestaat uit 4 groepen. Het kindercentrum beschikt over een natuurlijk aangelegde 

buitenruimte die ook gebruikt wordt door de kindercentra Bethlehemstraat en Jeruzalemstraat van 

de houder. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 
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Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

• 18-10-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd.  

• Vanwege de COVID-19-pandemie is in 2020 geen jaarlijks onderzoek gedaan naar het 

kindercentrum. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 



 

 

5 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-11-2022 

De Dikkedeur Oudedijk te Rotterdam 

 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Kindercentrum De Dikkedeur Oudedijk heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan (Blij en 

Zorgeloos Opgroeien). Daarnaast is er voor het kindercentrum een pedagogisch werkplan 

(Dikkedeurwijzer) waarin de bijzonderheden van het kindercentrum staan beschreven. 

De informatie in het beleid is actueel. De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten kennis 

hebben van het beleid en dat zij werken volgens het beleid. 

Pedagogische praktijk 

Een houder moet verantwoorde kinderopvang bieden. In de Wet kinderopvang staat beschreven 

wat dit inhoudt: 

 

Emotionele veiligheid  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er 

wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden 

bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

Overdracht van normen en waarden  

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met 

anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij. 

 

De toezichthouder beoordeelt of de pedagogische praktijk op het kindercentrum voldoet aan deze 

eisen. Hiervoor is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar gebruikt. De 

observatie vindt plaats tijdens het buitenspelen van de verschillende groepen.  

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties die de toezichthouder heeft gezien en 

gehoord. Bij ieder voorbeeld wordt eerst een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd, 

gevolgd door een situatie uit de praktijk. 

 

Emotionele veiligheid  

Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
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De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 

(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

 

Observatie 

De beroepskrachten gaan door hun knieën in het contact met de kinderen. Een beroepskracht kijkt 

samen met een kind naar de blaadjes die in een goot zitten. Zij hebben hier samen een gesprekje 

over, waarbij de beroepskracht op de hoogte van het kind meekijkt en praat.  

Twee kinderen kijken samen door een deurtje naar elkaar. Ze doen het deurtje open en dicht en 

lachen als ze elkaar zien. De beroepskracht gaat door haar knieën en vraagt lachend of de kinderen 

kiekeboe spelen.   

Op de groep De Muis zit een beroepskracht op de grond. Een baby ligt naast haar. De 

beroepskracht blaast bellen met de bellenblaas. Ze benoemt wat ze ziet bij de baby en praat op 

zachte toon.  

 

Persoonlijke competentie  

Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 

  

De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 

van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend en 

oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. 

 

Observatie 

Tijdens het buitenspelen zijn alle kinderen bezig met hun spel. Een kind loopt met een bal aan zijn 

voet door de buitenruimte. Steeds als hij een stukje verder wil lopen, schopt hij eerst de bal voor 

zich uit en loopt er dan achteraan. Hij gaat op in zijn spel. Een ander kind is bezig om blaadjes te 

verplaatsen. 

Een ander kind loopt met de beroepskracht door de tuin. Hij wijst naar de zandbak waar een 

tafeltje staat. Samen gaan ze hier met het zand spelen en verschillend 'eten' hiermee maken. De 

beroepskracht speelt het spel mee en doet alsof ze hapjes proeft van wat het kind gemaakt heeft. 

Een kind zit met de beroepskracht op de wipwap. Wanneer een ander kind aangeeft er ook op te 

willen, helpt de beroepskracht het kind op de wipwap. De twee kinderen hebben hier zichtbaar 

plezier mee en laten dit ook aan de beroepskracht zien door oogcontact te zoeken terwijl ze 

lachen.  

 

Conclusie 

In de situaties die zijn geobserveerd ziet de toezichthouder dat er zo wordt gehandeld dat de 

basisdoelen uit de Wet kinderopvang voldoende worden gewaarborgd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Blij en Zorgeloos Opgroeien 2012) 

• Dikkedeurwijzer Kralingen augustus 2022. 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en 

dat zij ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Een medewerker kan pas starten 

met werken als deze is ingeschreven en er een koppeling is gemaakt met de houder. De 

toezichthouder controleert dit in het Personenregister. 

 

De koppeling is niet van alle medewerker die gecontroleerd zijn, op orde. Eén beroepskracht stond 

nog aan de andere houder gekoppeld namelijk De Dikkedeur Heemraadssingel B.V. waar zij tot half 

november werkzaam was. De directeur legt uit dat ze zijn vergeten de koppeling over te zetten 

naar de B.V. waar het kindercentrum De Dikkedeur Oudedijk onder valt. Na de constatering van de 

toezichthouder is deze medewerker direct gekoppeld met het juiste kindercentrum op 5-12-2022. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Om te mogen werken als beroepskracht in de kinderopvang, is een diploma nodig dat kwalificeert 

tot pedagogisch medewerker. Welke diploma’s voldoen, staat in de cao Kinderopvang. De diploma’s 

die bij dit onderzoek zijn gecontroleerd, voldoen aan de kwalificatie-eisen. 

 

Kinderopvangorganisatie De Dikkedeur Kralingen B.V. heeft twee gekwalificeerde pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches in dienst. Deze zorgen voor de ontwikkeling en implementatie van 

het pedagogisch beleid en coachen de beroepskrachten bij hun werkzaamheden. De pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches zijn het afgelopen jaar ingezet en worden ook het komende jaar als 

coach ingezet. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is gecontroleerd of er op het kindercentrum voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het 

aantal kinderen dat wordt opgevangen (de beroepskracht-kindratio). Uit de controle blijkt dat de 

beroepskracht-kindratio in overeenstemming is met de geldende rekenregels.  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het kindercentrum zijn de kinderen ingedeeld in een eigen vaste stamgroep. De ouders en het 

kind hebben te horen gekregen in welke stamgroep het kind zit en welke beroepskrachten op de 

groep werken. 

 

Het kindercentrum bestaat uit 4 stamgroepen: 

 

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

De Muis 0-2 jaar 12 

De Slak 0-2 jaar 12 

De Egel 0-2 jaar 8 

De Rups 0-2 jaar 8 

 

De groepsgrootte van de stamgroepen is berekend aan de hand van de rekenregels uit het Besluit 

kwaliteit kinderopvang. De grootte en samenstelling van de stamgroepen is in overeenstemming 

met de kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

• Presentielijsten (29-11-2022) 

• Personeelsrooster (29-11-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 



 

 

10 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-11-2022 

De Dikkedeur Oudedijk te Rotterdam 

 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Dikkedeur Oudedijk 

Website : http://www.dikkedeur.nl 

Aantal kindplaatsen : 64 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : De Dikkedeur Kralingen B.V 

Adres houder : Bethlehemstraat 27A 

Postcode en plaats : 3061 GA Rotterdam 

KvK nummer : 24322279 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  J.M. van  Witzenburg- de Vos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2022 

Zienswijze houder : 29-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 30-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 30-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

ZIENSWIJZE VAN DIKKEDEUR OP HET INSPECTIERAPPORT 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Dikkedeur hecht er waarde aan te benadrukken dat de werknemer altijd gekoppeld heeft gestaan 

aan onze organisatie en hierdoor continue is gescreend wat het doel is van het personenregister 

kinderopvang. Zij is echter niet gekoppeld geweest aan De Dikkedeur Kralingen B.V. waar zij op de 

dag van de inspectie werkzaam was. Na deze vaststelling is dit uiteraard meteen hersteld. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


