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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 voorwaarden die tijdens het vorige 

onderzoek niet voldeden. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteit(en) uitgevoerd: 

• Het inzien van het personeelsrooster. 

• Het raadplegen van het Personenregister kinderopvang. 

• Het raadplegen van de website van de houder. 

  

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

inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens dit onderzoek heeft 

beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

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 Zuilenburg, 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 Zuilenburg is sinds 29 april 2021 opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 16 kindplaatsen. 

  

Onderzoeksgeschiedenis  

Op 25 februari 2021 heeft de toezichthouder een onderzoek voor registratie uitgevoerd. De 

toezichthouder gaf het advies om deze locatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

  

Op 15 juli 2021 heeft de toezichthouder een onderzoek na registratie uitgevoerd. De 

toezichthouder constateerde 1 tekortkoming, namelijk: 

• De beroepskracht had geen geldige kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan 

kinderen. 

  

Voor de tekortkoming waren verzachtende omstandigheden van toepassing. De kwalificatie van de 

beroepskracht was verlopen in maart 2021. De herhalingscursus ging niet door in verband met de 

coronapandemie. 

  

Op 15 september 2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De 

toezichthouder constateerde 3 tekortkomingen, namelijk: 

• Een beroepskracht stond niet ingeschreven in het Personenregister kinderopvang (PRK). 
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• Zonder inschrijving kon de beroepskracht in het PRK niet gekoppeld worden met de houder.  

• Het inspectierapport van de locatie stond niet op de website. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan de voorwaarden die niet voldeden tijdens het jaarlijks onderzoek op 15 

september 2022. 

 

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: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang. 

  

Hieronder staat 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 beroepskrachten die de houder heeft ingezet in de periode 6 tot en met 23 december 2022 

staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld met de 

kinderopvangorganisatie. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Personeelsrooster (Week 49, 50 en 51 - 2022) 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Informatie. 

  

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

Informatie 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde voor het verstrekken van informatie. Hieronder 

staat waaruit dit blijkt: 

  

Het inspectierapport is in te zien op de website van de houder. Hier is het meest recente rapport 

makkelijk te vinden. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Website (www.peuterhuis.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Stichting 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 : 09-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-01-2023 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 19-01-2023 

 

 

 

 

 

 


