
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
peuterspeelzaal Dikkie Dik (KDV) 
Nieuwe Schoolweg 5 
7645AV Hoge Hexel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Twente 
In opdracht van gemeente:  Wierden 
Datum inspectie:    24-04-2018 
Type onderzoek :   Onderzoek voor registratie 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 14-05-2018 

 



 

2 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 24-04-2018 

peuterspeelzaal Dikkie Dik te Hoge Hexel 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 6 

Gegevens voorziening ................................................................................................... 7 

Gegevens toezicht ........................................................................................................ 7 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ......................................................................... 8 



 

3 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 24-04-2018 

peuterspeelzaal Dikkie Dik te Hoge Hexel 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd onderzoek voor registratie. 
In het kader van de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn van rechtswege de 
peuterspeelzalen met ingang van 1 januari 2018 in het Landelijk Register Kinderopvang omgezet 
naar kinderdagverblijf. 
Dit onderzoek beperkt zich tot de eisen die voor de dagopvang gelden en die ten opzichte van de 
eisen die van toepassing waren in het peuterspeelzaalwerk, gewijzigd zijn. 
Deze eisen hebben betrekking op de beroepskracht- kindratio en accommodatie en inrichting. 
Gelijktijdig met dit onderzoek is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op deze locatie. De resultaten 
van dit onderzoek zijn in een separaat inspectierapport beschreven. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie op 24 april 2018. 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. 
 11-07-2017 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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
De GGD adviseert de gemeente Wierden een definitieve beschikking af te geven voor registratie 
van deze voormalige peuterspeelzaal als kinderdagverblijf. 
Er vindt geen onderzoek na registratie plaats. 
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Observaties en bevindingen 

 

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. 
  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op deze locatie worden alleen kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. 
De beroepskracht- kindratio die gehanteerd wordt is 1 beroepskracht op 8 kinderen. 
Er worden geen vrijwilligers ingezet. 
  
Conclusie: de beroepskracht- kindratio voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (interview met beroepskrachten) 
 Observaties 
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Accommodatie 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. Per 
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De locatie heeft 1 stamgroepruimte. Het kindercentrum beschikt over minimaal 3,5 m2 
binnenspeelruimte per kind. 
De binnenspeelruimte is passend ingericht voor het aantal en de leeftijd van de opgevangen 
kinderen. 
  
De locatie heeft een passend ingerichte buitenspeelplaats. Deze is voldoende groot, veilig en 
passend ingericht voor de leeftijd en het aantal van de op te vangen kinderen. 
  
Conclusie: de binnen en buitenspeelruimte voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : peuterspeelzaal Dikkie Dik 
Vestigingsnummer KvK : 000029772060 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting De Welle 
Adres houder : Dokter G.H. Beensweg 21 
Postcode en plaats : 7642CH 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 :  Manon Bos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wierden 
Adres : Postbus 43 
Postcode en plaats : 7640AA WIERDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 25-04-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-06-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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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