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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
De oordelen zijn gebaseerd op door de houder toegestuurde documenten en een telefoongesprek 
met de houder. 

 
Beschouwing 

Dikkedeur Basis-BSO betreft een BSO-locatie en is onderdeel van De Dikkedeur Kralingen B.V. De 
houder heeft schriftelijk een aanvraag registeropname ingediend bij de gemeente Rotterdam. 
  
Het betreft een bestaande buitenschoolse opvang waarvan het adres zal wijzigen. Deze 
adreswijziging vereist een aanvraag registeropname.  
Het onderzoek na aanvraag registeropname is op 3 november 2014 uitgevoerd. Dit is binnen de 
wettelijk gestelde termijn van 10 weken.  
Aan de gemeente Rotterdam wordt advies gegeven om de buitenschoolse opvang in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen op te nemen. 
  
De Basis-BSO van Dikkedeur is thans gevestigd aan de Bethlehemstraat 34 (20 kindplaatsen) en 
Oudedijk 201 (40 kindplaatsen), met als vestigingsadres Bethlehemstraat 34. De houder heeft 
besloten de Basis-BSO te concentreren op Oudedijk 201 en de opvang aan de Bethlehemstraat 34 
te beëindigen. Hiertoe dient de houder nog een mutatieformulier aan de gemeente Rotterdam toe 
te zenden waarin aangegeven wordt dat de exploitatie op de Bethlehemstraat wordt stop gezet. 
In de buitenschoolse opvang worden in totaal 40 kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen. Een 
aantal voorwaarden is nog niet beoordeeld tijdens dit onderzoek. Deze worden in een volgend 
onderzoek beoordeeld. 
  
Verder op in dit rapport wordt de stand van zaken per domein beschreven. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
Kinderopvang in de zin van de wet 

 
Er is sprake van kinderopvang in de zin van de wet. 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

 
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang. 
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Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleid waarin de kenmerkende pedagogische visie staat 
beschreven van de dagopvang en BSO. Daarnaast heeft de houder een pedagogisch werkboek op 
alle groepen en de 'Dikkedeurwijzer' met informatie voor ouders over de opvang op de BSO 
vestigingen van de Dikkedeur. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Tijdens dit onderzoek is de verklaring omtrent gedrag van de rechtspersoon beoordeeld. De 
verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten zijn bij het laatste reguliere onderzoek 
beoordeeld. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn tijdens het vorige reguliere onderzoek 
beoordeeld.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
  
Binnenruimte 
 
De buitenschoolse opvang heeft beschikking over de begane grond met een oppervlakte van 129,5 
m2 en een souterrain met een oppervlakte van 78 m2. In totaal is er 207,5 m2 beschikbaar, 
hetgeen voldoende is voor de opvang van 40 kinderen. In het souterrain worden creatieve 
activiteiten aangeboden. 
 
Buitenspeelruimte 

 
De houder maakt gebruik van speeltuinen in de wijk en van het nabij gelegen Kralingse Bos. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plattegrond 
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Ouderrecht 

 
  
Informatie 
 
Ouders worden mondeling geinformeerd bij het intake-gesprek en door de beroepskrachten 
tijdens overdrachtmomenten. En ouders worden schriftelijk geïnformeerd via de website en de 
'Dikkedeurwijzer'. Tevens maakt de Dikkedeur gebruik van mailings om ouders op de hoogte te 
brengen. 
 
Klachten 

 
De houder heeft een regeling getroffen voor de behandeling van klachten van ouders en de 
oudercommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 
• Klachtenregeling 
• Klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze 
toezichthouder) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Dikkedeur Basis-BSO 
Website : http://www.dikkedeur.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 

Naam houder : De Dikkedeur Kralingen B.V 
Adres houder : Oudedijk 243 
Postcode en plaats : 3061AH ROTTERDAM 
KvK nummer : 24322279 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  Barbara Diepenbach 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ROTTERDAM 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 
Planning 

Datum inspectie : 10-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 10-11-2014 
Zienswijze houder : 19-11-2014 
Vaststelling inspectierapport : 20-11-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 20-11-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-11-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 11-12-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Rotterdam 19-11-14 
  
Zienswijze Pedagogische kinderopvang Dikkedeur 
  
Dikkedeur vroeg een adreswijziging aan, een zuiver administratieve aangelegenheid tbv de 
registratie: het oude adres vervangen voor een nieuw adres, maar wel van dezelfde opvang op 
een bestaande locatie. Het betreft de Basis-BSO die Dikkedeur al jarenlang aanbiedt maar die nu 
op 1 adres is geconcentreerd, Oudedijk 201. Oudedijk 201 wordt jaarlijks regulier geïnspecteerd 
en is in 2013 op alle punten positief beoordeeld. 
De bureaucratie stelt echter haar eigen eisen: voor een adreswijziging moet een inspectie worden 
gedaan. Dat is al zonde van tijd en geld. Alle reden dus om dit zo minimaal mogelijk op te pakken. 
Tot onze verrassing kondigt de GGD in het hoofdstuk 'Het onderzoek' echter zelfs nog een 
vervolg-inspectie aan! Dit vraagt enige uitleg: bij de start van een nieuwe opvang kan niet meteen 
alles worden getoetst, logisch, er is bijvoorbeeld nog helemaal geen personeel. Dus VOG's of 
beroepskwalificaties kunnen niet worden bekeken. Prima. 
Dat geldt allemaal niet voor onze BSO want die draait al jaren, inclusief personeel; VOG's en 
diploma’s zijn als beoordeeld vastgelegd. De toezichthouder schrijft echter dat zij nog niet alle 
eisen heeft kunnen toetsen en dat er daarom een vervolg-inspectie komt. En dus mag onze al 
jaren bestaande BSO die op alle onderdelen is getoetst, zich nu in een korte tijdsspanne 
verheugen in 3 inspecties: 2x voor het opheffen van een oud adres en 1 x voor de verplichte 
jaarlijkse reguliere inspectie die daar nog moet komen.   
Hoewel al in 2012 is besloten de inspectie-intensiteit drastisch te verminderen waar dat kan, zodat 
de houder en de GGD hier minder tijd en geld aan kwijt zijn, wordt die nu verhoogd waar dat 
helemaal niet hoeft. In de hoor-wederhoor over dit rapport hield de GGD desondanks voet bij 
stuk: het worden 3 inspecties. Dikkedeur begrijpt niet waarom de GGD met haar toch beperkte 
budget en overvolle planning dit geld zo makkelijk over de balk gooit en die tijd zo makkelijk 
verspilt. 
  
Bij het inspectie-item 'pedagogisch klimaat' noteert de toezichthouder als bron: het pedagogisch 
'plan'. Dikkedeur heeft echter een pedagogisch beleid, dat al 15 jaar geen 'plan' meer is. De 
toezichthouder legt uit dat het toetsingskader geen aanklik heeft 'beleid' alleen voor 'plan'! 
Een andere bron, de ‘Dikkedeurwijzer’, verkiest de toezichthouder niet op te nemen met als 
reden: de adreswijziging ontbreekt. Die kan dan mooi in de vervolg-inspectie worden getoetst. 
Maar er is helemaal geen echt nieuw adres, er is een wijziging waarbij een oud adres is 
opgeheven! Het adres van de Oudedijk 201 staat al lang in de Dikkedeurwijzer omdat daar al 
jaren de opvang van de Basis-BSO plaatsvindt. 
  

 
 
 

 


