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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 aangekondigd nader onderzoek. 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de 

eisen die tijdens het vorige onderzoek niet voldeden.  

 

Beschouwing 

De beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over de 

buitenschoolse opvang en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder 

uitgewerkt. 

 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) Dikkertje Dap ('t Speelveld) is van een particuliere houder die naast 

deze locatie een kinderdagverblijf en een voorschoolse opvang exploiteert in Haarsteeg. De BSO is 

gehuisvest in het sportcomplex van Voetbalvereniging VV Haarsteeg. Op deze locatie heeft de BSO 

de beschikking over de volgende ruimten: kantine, gang, speeltuintje en een sportveld. Bij de 

buitenschoolse opvang vindt naschoolse- en vakantieopvang plaats. 

BSO Dikkertje Dap ('t Speelveld) is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd 

voor maximaal 40 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

De opvang vindt plaats in 3 basisgroepen: 

• Basisgroep A: kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. 

• Basisgroep B: kinderen in de leeftijd van 6-7 jaar. 

• Basisgroep C: kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. 

 

De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen in een bepaalde 

leeftijdscategorie. Er worden maximaal 20 kinderen in één basisgroep opgevangen. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

27-05-2019 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

15-06-2020 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Er is 

één overtreding geconstateerd in het domein 'Personeel en 

groepen'. 

12-07-021 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

10-02-2022 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Er zijn 

overtredingen geconstateerd in het domein 'Personeel en 

groepen'. 
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Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Heusden heeft er op 31-05-2022 een aangekondigd onderzoek plaats 

gevonden bij buitenschoolse opvang Dikkertje Dap. Het betreft een nader onderzoek. In dit nader 

onderzoek zijn de voorwaarden waaraan, tijdens het jaarlijks onderzoek van 10-02-2022 niet werd 

voldaan opnieuw beoordeeld. De gemeente heeft de houder hiervoor een aanwijzing gestuurd, met 

een hersteltermijn van 2 weken en van 2 maanden. 

 

De volgende voorwaarden zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

• 3.1-2 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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

• 3.3-3 De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de 

voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.                        

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

• 3.4-1 De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het 

coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming 

en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in.          

Het minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het 

besluit. 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. 

• 3.4-2 De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één 

kindercentrum exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor 

pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra 

en legt dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De 

houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt 

in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

 

Bevindingen 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de houder: 

• de twee medewerkers heeft gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang (PRK). 

• de formatieve inzetbaarheid van de BBL-er schriftelijk vastgelegd op basis van haar 

opleidingsfase. 

• een nieuwe berekening beleidsuren en coachingsuren heeft gemaakt voor het jaar 2022 en 

deze heeft verwerkt in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. Het pedagogisch 

beleidsplan staat op de website van de houder. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens het onderzoek van 10-02-2022 is geconstateerd dat de houder één beroepskracht en één 

BBL-er niet gekoppeld heeft in het Personen Register Kinderopvang. Daarnaast heeft de houder de 

formatieve inzetbaarheid van de BBL-er niet schriftelijk vastgelegd. En heeft de houder geen 

complete urenberekening pedagogisch beleidsmedewerker/ coach gemaakt over het jaar 2022 en 

de berekening van het jaar 2022 niet voor ouders en beroepskrachten inzichtelijk gemaakt. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskracht en BBL-er die tijdens het onderzoek van 10-02-2022 niet gekoppeld waren door 

de houder, zijn inmiddels door de houder gekoppeld in het Personen Register Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

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

stagiaires 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op het kindercentrum wordt er één beroepskrachten in opleiding ingezet, op basis van de 

formatieve inzetbaarheid zoals beschreven in haar overeenkomst. De beroepskracht in opleiding 

wordt ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao kinderopvang en de cao Sociaal 

Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een nieuwe berekening beleidsuren en coachingsuren gemaakt voor het jaar 2022 

en heeft deze verwerkt in het pedagogisch beleidsplan van de locatie. Het pedagogisch beleidsplan 

staat op de website van de houder. 

 

De houder heeft op peildatum (zie tabel) het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het 

totale aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten inclusief de flexwerkers, die werkzaam zijn 

bij de houder vastgesteld. 

  

De houder bepaalt de minimale ureninzet aan de hand van de volgende formule: (50 uur x het 

aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers (inclusief flexwerkers)). De 

gemaakte urenberekening van hieronder vermelde jaren zijn ingezien. De som van de minimale 

ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) is door de houder op de juiste wijze toegepast. 

 

Peildatum Benodigde beleidsuren 

op jaarbasis = 50 x 

aantal kindercentra  

Benodigde 

coachingsuren op 

jaarbasis = 

De minimale ureninzet = 

som (van 50 uur x aantal 

kindercentra ) + (10 uur x 

aantal fte)  

1 januari 

2022 

50 x 3 = 150 uur 10 x 4,75fte = 47,5 

uur 

150 uur + 47,5 uur = 197,5 

uur. 
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Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder dient voldoende formatie te hebben om de minimale ureninzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker ook daadwerkelijk te kunnen inzetten.  

Uit het overlegde document verdeling coachingsuren is af te leiden dat er voldoende formatie 

pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar is binnen kindcentrum Dikkertje Dap. 

  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) 

De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met de houder en heeft daarnaast diverse 

documenten ingezien (zie bronnen voor specificatie). 

 

Uit het gesprek en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:  

• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld; 

• De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders; 

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren; 

• Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Coaching ontvangen 

Uit de documenten en het gesprek blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching hebben 

ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (24-05-2022) 

• Personenregister Kinderopvang (31-05-2022) 

• Opleidingsplan BBL (Opleidingsfase start februari 2022) 

• Personeelsrooster (Week 21) 

• Pedagogisch beleidsplan (Versie 2022) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Beleidsuren planning 2022) 

• Beleidsplan BBL en BOL stagiaires, versie onbekend 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

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

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Dikkertje Dap ('t Speelveld) 

Website : http://www.dikkertjedap-haarsteeg.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012932248 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Allegonda Lucia Maria Junggeburth Groothuis 

KvK nummer : 16071396 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  K van Hamont 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heusden 

Adres : Postbus 41 

Postcode en plaats : 5250 AA VLIJMEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 09-06-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2022 

 

 

 

 

 

 


