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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. 
Het nader onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectie activiteiten: 
• Locatie bezoek waarbij de toezichthouder de afwijking van de beroepskracht-kindratio heeft 

beoordeeld aan de hand van observatie en interview van de vaste beroepskrachten. 
• Documentenonderzoek van het pedagogisch beleid, de presentielijsten en het 

personeelsrooster op het gebied van de afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin 
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.  

 
 

Beschouwing 

 
Algemeen 
Kinderdagverblijf Pipoo biedt op 3 locaties dagopvang aan in de gemeente Dordrecht. 
 
KDV Pipoo aan de Waldeck Pyrmontweg 4 is sinds 11 februari 2016 opgenomen in het Landelijk 
Register Kinderopvang. De registratie is afgegeven voor 12 kindplaatsen. Op KDV Pipoo wordt 
opvang geboden in één stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar oud. De aansturing vindt plaats door 
de houder. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsmedewerker aanwezig die de pedagogisch 
medewerkers begeleid in het uitvoeren van het beleid en coacht in hun pedagogisch handelen. 
 
Inspectiehistorie 
Op 29-08-2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Ten tijde van het inspectiebezoek 
zijn niet alle breng- en haaltijden van de kinderen concreet vastgelegd op de presentielijsten. Met 
de houder is besproken dat aantoonbaar moet zijn dat er op alle tijden voldaan wordt aan de 
beroepskracht-kindratio. Er werd aan de beoordeelde voorwaarden voldaan. 
Op 20-11-2018 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden. De houder had een 
wijzigingsverzoek ingediend voor aanpassing van de registratie in het Landelijk Register 
Kinderopvang naar 13 kindplaatsen. De toezichthouder adviseert het college om het 
wijzigingsverzoek af te wijken. 
 
Op 24-01-2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er is een overtreding 
geconstateerd. Aan de volgende voorwaarde werd niet voldaan: 
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde 
aantal beroepskrachten ingezet. 
 
Bevindingen huidige inspectie 
Tijdens het huidige onderzoek is beoordeeld of de overtreding die tijdens het onderzoek op 24-01-
2019 is geconstateerd, is verholpen. 
 
Er wordt voldaan aan de beoordeelde voorwaarde.  

 
 

Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Aantal beroepskrachten 

 
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Als per dag langer dan 10 uur opvang geboden wordt is het toegestaan om maximaal 3 uur af te 
wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en legt 
deze nauwkeurig vast in het eigen pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt 
afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op 
de groep. 
 
Dagelijks wordt er afgeweken aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze. In het 
beleidsplan staan de volgende tijden hiervoor genoemd: 
• Tussen 08.00uur en 08.15uur (15 minuten) 
• Tussen 13.00uur en 15.15uur (2uur en 15 minuten) 
• Tussen 17.00uur en 17.30uur (30 minuten) 
 
Tijdens het inspectiebezoek vertellen de beroepskrachten dat zij 's middags om de beurt pauze 
houden. Zij noteren op het rooster hoe lang zij pauze hebben gehouden. 
Uit observatie van de toezichthouder, de presentielijsten en het personeelsrooster van de periode 
27 maart t/m 24 april 2019 blijkt dat de tijden waarop er wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio overeenkomen met hetgeen is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.  
 
 
Conclusie 
Uit bovenstaande constateringen blijkt dat er aan de beoordeelde voorwaarde is voldaan. 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (vaste beroepskracht) 
• Observatie(s) 
• Presentielijsten (27 maart t/m 24 april 2019) 
• Personeelsrooster (27 maart t/m 24 april 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Pipoo 
Website : http://www.pipoo.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Pipoo 
Adres houder : Waldeck Pyrmontweg 14 
Postcode en plaats : 3314NZ Dordrecht 
KvK nummer : 24475690 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Donkers 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 24-04-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-05-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


