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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 2.20 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In het kader van risicogestuurd toezicht beperkt dit onderzoek zich tot de kernwaarden uit de Wko. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie op 11 juli 2017. Na de feiten 
over de peuterspeelzaal Dikkie Dik en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Peuterspeelzaal (PSZ) Dikkie Dik maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting De Welle. 
Deze organisatie heeft 4 peuterspeelzalen in de gemeente Wierden. 
Dikkie Dik is gevestigd in het buurtschap Hoge Hexel midden in de natuur met uitzicht op de 
weilanden. PSZ Dikkie Dik is gehuisvest in het Kulturhus en bevindt zich naast basisschool De 
Driesprong. De PSZ heeft één peuterspeelzaalruimte voor 16 kindplaatsen. De ruimte wordt elke 
ochtend voor de peuteropvang ingericht omdat deze ruimte meerdere gebruikers heeft. Er wordt 
peuteropvang geboden op dinsdag- en donderdagochtend voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
Er is één peuterspeelzaalgroep. 
   
Inspectiegeschiedenis 
 23-11-2012 onderzoek voor registratie; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

kinderopvang. 
 26-11-2013 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang 

met uitzondering van het inleveren van het jaarverslag. 
 23-10-2014 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 03-09-2015 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 08-12-2016 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie 20141215). Daarin staan 
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Binnen dit domein worden de inspectiebevindingen belicht over het domein pedagogisch klimaat. 
Per aspect wordt eerst de praktijkobservatie beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke criteria. Geobserveerd is of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen 
naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. Bij 
het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen vanuit de Wet Kinderopvang 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen; 
  
• Emotionele veiligheid 
• Sociale competentie 
• Persoonlijke competentie 
• Overdracht normen en waarden 
  
Emotionele veiligheid 
Begroeten. 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; de beroepskracht doet dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. 
Observatie 
Het kind en de ouder worden begroet bij binnenkomst. De beroepskracht spreekt het kind aan met 
de naam en zegt: "Wat leuk dat je er weer bent." Als alle kinderen binnen zijn gaan de kinderen in 
een kring zitten. De beroepskracht neemt de dag met de kinderen door aan de hand van de 
dagritmekaarten waarbij zij aan de kinderen vraagt wat zij op de afbeeldingen zien. Er zit ook een 
kaart met een vraagteken bij. Dat wil zeggen dat er een verrassing is. De kinderen gaan een grote 
ijsco knutselen. Op de achterkant van de ijsco staat: 'Fijne vakantie'. 
  
Persoonlijke en sociale competentie 
Doelgericht aanbod. 
De beroepskracht organiseert en benut het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, avontuur en 
plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De 
beroepskracht plant speelwerkactiviteiten met een doel. Er is ruimte voor en overleg over kwaliteit 
en niveau van het spel. 
Observatie 
Het thema is camping. Er staat een tent met allemaal opblaasbare dingen en een ijscokraam. De 
beroepskracht heeft een hoepel klaar gelegd en de kinderen bevestigen wasknijpers aan de hoepel 
en dat moet dan de zon voorstellen. De kinderen die het nog een beetje moeilijk vinden om een 
wasknijper te hanteren worden geholpen. Ook doet de beroepskracht suggesties wat je allemaal op 
de 'camping' kunt spelen. Bij de knutselactiviteit zitten de kinderen aan de ronde tafel en kijken bij 
elkaar de kunst af. Vooral de jongsten hebben nog ondersteuning nodig bij het hanteren van kwast 
en lijm. De beroepskracht benut de activiteit ook om kleuren te benoemen: "Welke wil jij en weet 
je ook welke kleur dat is?" 
In de kring worden samen liedjes gezongen die allemaal te maken hebben met het thema. 
  
Overdracht normen en waarden 
Sociale oefenplaats. 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. 
Observatie 
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Twee meisjes zitten naast elkaar. Een van de meisjes is met een spel bezig en het andere meisje 
wil ook meedoen. Beroepskracht: "Dan moet je X vragen, mag ik je helpen?"  
De beroepskracht doet het voor en vraagt aan het kind of zij haar mag helpen. 
In een andere speelhoek willen twee kinderen met hetzelfde speelgoed spelen. De beroepskracht 
zegt dat nu X aan de beurt is en dat hij even op zijn beurt moet wachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Op deze peuterspeelzaal werkt al jaren dezelfde vaste beroepskracht met ondersteuning van een 
vrijwilligster. 
  
De verklaring omtrent gedrag van deze medewerksters zijn bij vorige inspecties al beoordeeld en 
akkoord bevonden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De vaste beroepskracht is in het bezit van een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Deze peuterspeelzaal is alleen op dinsdag- en donderdagmorgen geopend. Er kunnen maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar gelijktijdig worden opgevangen. De groep wordt begeleid door 
1 beroepskracht en een vrijwilligster. 
  
Conclusie: de opvang voldoet aan de voorwaarden voor opvang in groepen. 
 
 
Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 
 
Op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht- kindratio voldaan. Er waren 11 kinderen 
aanwezig. Zij werden begeleid door een beroepskracht en een vrijwilligster. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 
 Presentielijsten 
Vorige inspectierapporten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 20 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder de peuterspeelzaal 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 2.6 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
(art 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 17 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in peuterspeelzaalgroepen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 20 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht/vrijwilliger-kindratio 

Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt: 
- in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;  
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede 
beroepskracht. 
(art 2.5 en 2.6 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 19 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : peuterspeelzaal Dikkie Dik 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting De Welle 
Adres houder : Binnenhof 43 
Postcode en plaats : 7642GW Wierden 
KvK nummer : 08161427 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Christiane Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wierden 
Adres : Postbus 43 
Postcode en plaats : 7640AA WIERDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 07-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder peuterspeelzaal 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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