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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar de beroepskwalificaties, EHBO-certificaten en het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 

• Het inzien van het Personenregister kinderopvang. 

• Een bezoek aan de locatie. Daar heeft de toezichthouder het pedagogisch klimaat 

geobserveerd en gekeken of de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

• Een telefonisch gesprek met een beroepskracht op 21 oktober 2022. 

• Onderzoek naar de kennis van de beroepskrachten over het beleid. 

 

De toezichthouder geeft in elk hoofdstuk een beschrijving van de beoordeelde voorwaarden. In de 

inleiding van elk hoofdstuk staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

beoordeelde voorwaarden zit achter in het rapport. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De toezichthouder heeft 1 tekortkoming geconstateerd. De houder voldoet niet aan alle 

beoordeelde voorwaarden voor het hoofdstuk Personeel en Groepen. 

De houder voldoet aan de overige 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  

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op deze locatie heeft 

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

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

aan de beoordeelde voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 
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op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

Tekortkoming 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden. 

De houder zet een beroepskracht in opleiding in. De inzet van deze beroepskracht in opleiding 

voldoet niet aan alle regels uit de cao Kinderopvang. 

 

In het rapport staat meer informatie over de tekortkoming. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid. 

• Pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Pedagogisch beleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het pedagogisch beleid. Hieronder staat 

per onderdeel waaruit dit blijkt: 

   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. 

 

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de locatie volgens het pedagogisch beleid 

handelen. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch handelen 

onderwerp is van gesprek. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch 

handelen van de beroepskrachten. 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden van het pedagogisch klimaat. Uit de 

pedagogische observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten werken volgens het 

pedagogisch beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het 

ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

  

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op 

verschillende momenten: vrij spel en een drinkmoment. De beschrijvingen hieronder laten enkele 

situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 

  

Hieronder beschrijft de toezichthouder 2 basisdoelen. 

  

Het bieden van emotionele veiligheid 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 

en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 

  

De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden: 

  

• Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 

onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
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- De kinderen mogen eerst vrij spelen. Dan ruimen zij op en gaan aan tafel zitten. De 

kinderen maken met hun armen een 'plekje' voor hun kopje. Daarna deelt een 

beroepskracht kopjes uit en noemt daarbij de namen van de kinderen. De beroepskracht 

schenkt thee in en zingt 'Ik ben een theepot' met de kinderen. Daarna mogen de kinderen 

drinken. 

- De beroepskracht schenkt opnieuw thee in. Nu zingt zij 'Hier kom ik met mijn toverthee, 

daar knappen wij van op'. 

- De kinderen hebben hun thee op en mogen nu een plekje maken voor hun schaaltje. Een 

beroepskracht deelt de schaaltjes fruit uit. Ondertussen zingen de beroepskrachten en 

kinderen over een schaaltje dat reist door het land. 

- Na het drinken en eten mogen de kinderen bij de deur gaan staan. Zij vormen daar een 

'treintje' Ze staan achter elkaar in een rij en leggen hun handen op de schouders van het 

kind voor hen. Terwijl zij zingen, lopen ze naar de toiletten. 

  

• Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij 

de situatie. 

- De sfeer in de groep is rustig. De kinderen spelen alleen of met andere kinderen in 1 van 

de speelhoeken of aan tafel. 

- Een meisje speelt alleen in een huishoek. Ze kleed geconcentreerd een pop aan. 

- In de bouwhoek spelen 3 kinderen met verschillende soorten houten blokken. Een meisje 

maakt een toren van grote houten blokken. De kinderen giechelen als de toren omvalt. Het 

meisje bouwt de toren steeds weer op en laat hem dan omvallen. De kinderen lachen er 

elke keer om. 

- Twee jongens spelen met auto's en een garage in de autohoek. 

- Een jongen heeft houten kabouters op een rij gezet. Hij roept een beroepskracht om het te 

laten zien. De beroepskracht komt en kijkt op haar hurken naar de kabouters. Ze praat 

met de jongen over de kabouters. 

  

Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te 

stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. (bron: Besluit 

Kwaliteit kinderopvang) 

  

De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de sociale competentie van de kinderen. Dit 

blijkt uit de volgende voorbeelden: 

• De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken 

zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve 

feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 

- De beroepskrachten laten de kinderen helpen bij het opruimen. Ondertussen zingen zij 'Het 

is opruimtijd in het Peuterhuis'. De beroepskrachten geven de kinderen gerichte 

opdrachten: "(Naam kind) jij kan helpen met de blokken opruimen." Een beroepskracht 

zegt na het opruimen tegen de kinderen dat ze goed hebben gewerkt. 

- Een beroepskracht vraagt aan tafel of een jongen haar wil helpen. Dat wil de jongen en hij 

loopt naar de beroepskracht. "Je bent een groot kind hè," zegt de beroepskracht. "Ja," zegt 

de jongen. Hij mag iets in de prullenbak gooien en de koekjes uitdelen. Als hij klaar is zegt 

de beroepskracht: "Heel goed gedaan." 
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• De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 

onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 

inhoud en voortgang van het gesprek. 

- Een meisje in de huishoek roept naar de beroepskrachten: "Willen jullie bananen sap?" Een 

beroepskracht loopt naar haar toe, hurkt en vraagt: "Heb je wat lekkers gemaakt?" Ze 

praat met de kinderen en zegt dan: "Ik kom even in jullie huis hoor." In het huis zit zij op 

de grond bij de kinderen. Ze voert gesprekjes met hen en helpt een meisje met het 

omdoen van een draagzak voor de pop. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Met een beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Beleid Veiligheid en gezondheid 2021-2022 Het Peuterhuis, locatie Dubbelmondestraat, bijlage 

Pedagogisch beleid 
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Personeel en groepen 

 

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

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

• Opleidingseisen. 

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

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de verklaringen omtrent het gedrag en 

het Personenregister kinderopvang. Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

 

De aanwezige beroepskracht en beroepskracht in opleiding staan ingeschreven in het 

Personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

Ook de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach staat ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang en is gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de opleidingseisen. Hieronder staat 

waaruit dit blijkt: 

 

De aanwezige beroepskracht en de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach hebben een geschikt 

diploma volgens de geldende cao-kinderopvang. 

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

stagiaires 

De houder voldoet niet aan de volgende voorwaarde: 

 

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) 

 

De houder voldoet wel aan de andere beoordeelde voorwaarde voor het aantal beroepskrachten en 

eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding. 

 

Hieronder staat eerst beschreven waar de houder niet aan voldoet. Daarna staat beschreven waar 

de houder wel aan voldoet. 

 

De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding 

De inzet van de beroepskracht in opleiding voldoet niet aan alle voorwaarden die zijn opgenomen 

in de meest recente cao Kinderopvang.  

De beroepskracht in opleiding heeft een leer-arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week. Deze 

leer-arbeidsovereenkomst is ingegaan op 1 september 2021.   
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De cao Kinderopvang beschrijft regels over de arbeidsovereenkomst (Artikel 9.6.1). In deze regels 

staat dat een beroepskracht in opleiding, die werkt in de dagopvang, een leer-

arbeidsovereenkomst krijgt voor minstens 20 uur per week. 

 

Voor de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires verwijst de Wet kinderopvang naar de 

meest recente cao Kinderopvang. 

De cao Kinderopvang noemt een beroepskracht in opleiding een student-medewerker. Voor een 

student-medewerker zijn er regels voor de arbeidsovereenkomst. 

Onder andere de volgende regels gelden voor een student-medewerker die de 

beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of de derde leerweg (ovo) volgt: 

• De werkgever moet minstens voldoen aan de erkenningsregeling voor leerbedrijven. 

• De student-medewerker moet een opleiding volgen die kwalificeert voor pedagogisch 

medewerker.  

• Een student-medewerker die werkt in de dagopvang krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor 

minstens 20 uur per week. 

 

De inzet van de beroepskracht in opleiding voldoet wel aan de volgende eisen uit de Wet 

kinderopvang: 

• De houder heeft bij het bepalen van de inzet van de beroepskracht in opleiding wel rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevindt. De houder zet de 

beroepskracht in opleiding 100% formatief in. De beroepskracht in opleiding is in de laatste 

fase van haar opleiding.   

• Maximaal de helft van het minimaal in te zetten aantal beroepskrachten op de locatie is 

student-medewerker.  

 

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht-kindratio voldoet. Dit blijkt uit de observatie. Tijdens het inspectiebezoek ziet de 

beroepskracht-kindratio er zo uit: 

 

Groep Leeftijden Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Aantal vereiste 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Vrijdagochtend 2 tot 4 jaar 11 kinderen 2 beroepskrachten 1 beroepskracht 

1 beroepskracht in 

opleiding, formatief 

ingezet 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor een stabiele opvang voor het kind. 

Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

 

Opvang in groepen 

Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Dit zijn de volgende groepen: 

 

Groep Leeftijden Maximale groepsgrootte 

Maandag-woensdag-vrijdag 2 tot 4 jaar 16 kinderen 

Dinsdag-donderdag 2 tot 4 jaar 16 kinderen 

 

De houder zorgt voor stabiliteit van de opvang voor de kinderen. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Met een beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (www. peuterhuis.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• VOG verificatie houder Nederlands Handelsregister 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Formatieve inzetbaarheid beroepskracht in opleiding 

• Cao Kinderopvang 2021-2022 

• E-mail houder (ontvangen op 1 november 2022) 

• Telefonisch contact met de houder op 7 november 2022 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Actueel beleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de 

beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten 

hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de 

werkoverleggen. De locatiemanager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten. 

Waar nodig worden de protocollen aangepast. 

 

Inzichtelijk 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie is inzichtelijk voor alle beroepskrachten, 

ouders en stagiaires. De houder heeft in het beleid beschreven op welke manier het beleid 

inzichtelijk is. 

 

Grote en kleine risico's 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan in elk geval de voornaamste risico's met grote 

gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. 

De houder heeft aan de risico's een specifieke aanpak gekoppeld. De houder gebruikt huisregels, 

concrete maatregelen en/of een plan van aanpak voor het verkleinen of wegnemen van de risico's. 

 

Het beleid beschrijft hoe de beroepskrachten kinderen leren omgaan met kleine risico’s. 

 

Handelswijze indien een risico zich voordoet 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe beroepskrachten moeten handelen wanneer 

een risico zich in de praktijk voordoet. 

 

Verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag 

In het beleid staat welke maatregelen de houder neemt om het risico op grensoverschrijdend 

gedrag te verkleinen. Het gaat hierbij om grensoverschrijdend gedrag door aanwezige volwassenen 

en kinderen op de locatie. Het beleid beschrijft dit risico en hoe de beroepskrachten moeten 

handelen als dit risico zich voordoet. Dit is ook de beschrijving van het vierogenprincipe. 

 

Uitvoering in praktijk 

Op deze locatie werken de beroepskrachten volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De 

toezichthouder heeft dit beoordeeld aan de hand van speerpunten. Tijdens de inspectie heeft de 

toezichthouder de speerpunten ‘verbranding’ en ‘verstikking’ beoordeeld. De toezichthouder heeft 

hiervoor een observatie uitgevoerd en het veiligheids- en gezondheidsbeleid bekeken. 

De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de beroepskrachten handelden volgens 

de beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook heeft de toezichthouder de 

beroepskrachten een aantal vragen gesteld over deze onderwerpen. 
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Achterwacht 

Het beleid beschrijft de achterwachtregeling. Voor deze locatie is van toepassing: 

 

Externe achterwacht 

Dit zijn afspraken met volwassenen die bij calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum 

kunnen zijn. 

 

EHBO 

Op de locatie is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige kwalificatie voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit de EHBO-certificaten van de beroepskrachten. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Met een beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleid Veiligheid en gezondheid 2021-2022 Het Peuterhuis, 

locatie Dubbelmondestraat) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling 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 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 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 : 21-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 15-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 01-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

In reactie op de tekortkoming genoemd in het inspectierapport van Het Peuterhuis 

Dubbelmondestraat kan ik het volgende zeggen. 

  

De stagiaire in opleiding, die in de laatste fase van haar studie is, wordt bij ons voor min. 16 uur 

per week ingezet i.p.v. de vereiste 20 uur per week.  

Vanuit haar erkende MBO opleiding zijn wij toendertijd geïnformeerd dat 16 uur stage per week 

voldoende zou zijn, zo hebben wij, in overleg met de opleiding, ook haar contract voor 16 uur per 

week opgesteld. 

 

 

 

 

 


