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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 onaangekondigd nader onderzoek. Bij dit onderzoek beoordeelde de toezichthouder opnieuw 

de voorwaarde die tijdens het vorige onderzoek niet voldeed. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Bezoek aan de locatie. 

• Gesprek met de houder. 

• Inzien van documenten. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder een toelichting op het beoordeelde onderwerp. In de 

inleiding van het hoofdstuk staat welk onderwerp de toezichthouder tijdens dit onderzoek heeft 

beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.   

  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken  

Het Peuterhuis, locatie Dubbelmondestraat, maakt deel uit van Stichting Het Peuterhuis. Deze 

stichting biedt ook peuteropvang op 1 andere locatie in Dordrecht. Beide locaties worden 

aangestuurd door de directrice, die zelf als beroepskracht werkzaam is op de locatie Zuilenburg. De 

directrice en de pedagogisch beleidsmedewerker zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid 

van de locatie. De pedagogisch coach ondersteunt beide locaties op pedagogisch gebied. 

  

Het Peuterhuis Dubbelmondestraat is sinds 1 januari 2012 opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

  

Onderzoeksgeschiedenis  

Op 19 april 2021 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed 

aan de beoordeelde voorwaarden. 

  

Op 21 oktober 2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De toezichthouder 

constateerde 1 tekortkoming. Namelijk: 

• De inzet van de beroepskracht in opleiding voldeed niet aan alle regels uit de cao 

Kinderopvang .  

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. De houder zet op dit moment geen 

beroepskracht in opleiding of stagiaire in. 

  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

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

• De eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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

stagiaires 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde over de inzet van beroepskrachten in opleiding 

en stagiaires. Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

  

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2022 zette de houder een beroepskracht in opleiding in. De inzet 

van deze beroepskracht in opleiding voldeed niet aan alle regels uit de cao Kinderopvang. De 

beroepskracht in opleiding had een arbeidsovereenkomst van 16 uur in plaats van de vereiste 20 

uur.   

  

De betreffende beroepskracht in opleiding heeft inmiddels haar diploma behaald. De houder zet 

haar in als beroepskracht. Op dit moment zet de houder geen beroepskrachten in opleiding of 

stagiaires in.   

  

Tijdens het locatiebezoek zet de houder 1 beroepskracht in. 

  

Dit blijkt uit gesprek met de houder, het diploma van de voormalig BBL-student en het diploma van 

de aanwezige beroepskracht. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Het Peuterhuis 

Website : http://www.peuterhuis.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting het Peuterhuis 

Adres houder : Van Baerlestraat 38 

Postcode en plaats : 3314 BJ Dordrecht 

KvK nummer : 41120666 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. de  Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 27-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2023 

 

 

 

 

 

 


