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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.

Beschouwing
Algemeen
De Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCORG) is een vereniging
die participeert binnen de Ds. J. Bogermanschool en de Ds. J. Polyanderschool. Vanaf 1 januari
2015 heeft VCORG de locatie Peuteropvang Peuterhof van H3O overgenomen, welke is gevestigd in
de Ds. J. Bogermanschool. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag
(VCORG) is sinds januari 2016 bekend onder de naam Stichting Exploitatie Peuterhof. Stichting
Exploitatie Peuterhof biedt op twee locaties in Dordrecht peuteropvang aan.
Locatie
Stichting Exploitatie Peuterhof aan de Prof. Waterinklaan, is gevestigd in de Ds. J. Bogermanschool
en bestaat uit een stamgroep van maximaal zestien kinderen.
Inspectiehistorie
Op 20 november 2017 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. In dit onderzoek zijn
twee tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het plan van aanpak gezondheid; de
handhygiëne, het medicatiebeleid en een tekortkoming met betrekking tot het bevorderen van de
kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Op 29 maart 2018 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden, waarin het plan van aanpak en
de uitvoering van het plan van aanpak betreffende de handhygiëne, het toedienen van medicatie
en het bevorderen van de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld opnieuw is beoordeeld. Er is een tekortkoming geconstateerd betreffende het handelen met
betrekking tot de handhygiëne conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Op 17 september 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is
een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de volgende kwaliteitseis: 'De houder draagt er
zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste een 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'. De beroepskrachten hebben in 2017
een EHBO certificaat behaald. Echter voldoet deze niet aan de ministeriële regeling.
Op 13 mei 2019 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek zijn
de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht. Er is een tekortkoming geconstateerd op de
volgende kwaliteitseis: 'In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn de personen die op
basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn
of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen' en ' 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)'; De stagiaire die tijdens de
inspectie op de opvanglocatie aanwezig is, beschikt niet over een geldige VOG en is door de houder
niet gekoppeld in het Personenregister.
Bevindingen inspectie
Tijdens het jaarlijks onderzoek, d.d. 13 mei 2019, is een tekortkoming geconstateerd met
betrekking tot het in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Namelijk de op de opvang
aanwezige stagiaire beschikt niet over een geldige VOG en is door de houder niet gekoppeld in het
personenregister kinderopvang.
Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming is de gemeente een handhavingstraject
gestart.
Op 3 september 2019 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden, waarin opnieuw is beoordeeld
of de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
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exploiteert en waar kinderen worden opgevangen over een geldige VOG beschikken en
ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang.
Tijdens het inspectiebezoek blijkt uit een gesprek met de beroepskracht dat er op de locatie
Peuteropvang Peuterhof (KDV) momenteel twee stagiaires werkzaam zijn. De beide stagiaires zijn
ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De kinderopvangorganisatie
heeft zorg gedragen voor deze koppeling.
Conclusie:
Aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Uit een gesprek met de beroepskracht blijkt dat er op de locatie Peuteropvang Peuterhof (KDV)
momenteel twee stagiaires werkzaam zijn. Tijdens het inspectiebezoek is één stagiaire werkzaam
op de groep. De andere stagiaire staat op de dag van de inspectie niet ingepland.
De beide stagiaires zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De
kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen voor deze koppeling.
Conclusie
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview (de beroepskracht)
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
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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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Peuteropvang Peuterhof
http://www.vcorg.nl/
000021142211
32
Nee

:
:
:
:
:

Stichting Exploitatie Peuterhof
Eikenlaan 94
3319SE Dordrecht
63623749
Ja

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
S. Villanueva

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

03-09-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
04-09-2019
04-09-2019
04-09-2019

: 25-09-2019
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