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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 

• Documentenonderzoek naar personeelsroosters- en presentielijsten en de 

beroepskwalificaties.  

• 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 gesprek met de beroepskrachten.  

 

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 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  

Kinderdagverblijf Pipoo biedt op 3 locaties dagopvang aan in de gemeente Dordrecht. De locatie 

KDV Pipoo aan de Waldeck Pyrmontweg 16 is sinds 10 september 2010 opgenomen in het Landelijk 

Register Kinderopvang. De registratie is afgegeven voor 13 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 beleidsmedewerker aanwezig die de pedagogisch medewerkers 

begeleidt in het uitvoeren van het beleid en coacht in hun pedagogisch handelen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis  

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op KDV Pipoo heeft geen 

inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

Op 2 maart 2021 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed 

aan de beoordeelde voorwaarden. 
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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 

op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

  

  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen.  

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de locatie een 

pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat. 

 

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. 
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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, kring- en fruitmoment en het buitenspelen. 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 heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.  

De kinderen spelen vrij. De beroepskrachten kondigen aan dat de kinderen mogen gaan opruimen. 
De kinderen helpen mee met opruimen. De beroepskrachten geven kinderen taken. Dan worden de 
kinderen aan tafel gezet. Tijdens het kring- en fruitmoment is er een aangename sfeer op de 
groep. De kinderen zingen enthousiast mee met de liedjes. Tijdens het lezen van het boekje doen 
de meeste kinderen actief mee. Het welbevinden van de meeste kinderen is goed.  

 
• De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 

De beroepskrachten hebben oog voor de kinderen die minder goed in hun vel zitten. Zij geven 

aandacht aan deze kinderen door hun gevoel te benoemen en door bij hen in de buurt te blijven.  
De beroepskrachten verschonen de kinderen en zij maken hen klaar om buiten te gaan spelen. Een 

kind dat nog aan tafel zit, begint te huilen. De beroepskracht komt naar het kind toe: "(Naam kind) 

wat is er dropje. Gaan we het even proberen buiten". De beroepskracht tilt het kind op en maakt 

het klaar om buiten te gaan spelen.  

Een kind lijkt het buitenspelen niet zo leuk te vinden. De beroepskrachten overleggen met elkaar 

en merken op dat het kind buitenspelen vaker niet leuk vindt. De beroepskracht laat hem 

binnenbrengen door de groepshulp, zodat hij zijn spel binnen kan hervatten. De beroepskrachten 

sluiten op een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven.  

Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 

De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang) 
 

De beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.  
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: 

 
• De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.  
De beroepskracht gaat bij de kinderen aan tafel zitten. De pop Puk speelt tijdens de dagopening 
een rol bij het zingen. Eerst zingen de beroepskrachten en kinderen een liedje over Puk. Puk geeft 
alle kinderen even aandacht. De kinderen lachen. ''Nou wat een dolle pret he retteketet" zegt de 
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beroepskracht. Zij pakt er een boekje bij dat over de zomer gaat. De beroepskracht refereert naar 

de warmte buiten en laat de kinderen met hun handen voor hun gezicht wapperen. De kinderen 
doen enthousiast mee.  
De beroepskracht leest het boekje op een interactieve wijze voor. De beroepskracht laat de laatste 

woorden uit de zinnen afmaken door de kinderen. Tussendoor stelt zij vragen aan de kinderen, 

zoals "Waar geven we de bloemen water mee? G…" "Gieter" vult een kind aan.  

He kindje in het boek trekt een vies gezicht. "Wie kan er ook een vies gezicht trekken?"                  

De beroepskracht noemt de namen van een paar kinderen om ook gekke gezichten te trekken.              

De beroepskrachten en kinderen hebben zichtbaar plezier. Een kind wil het boekje uitblazen. "Dag 

boekje, tot de volgende keer" zegt de beroepskracht.  

Dan pakt de beroepskracht een bak met pictogrammen. De beroepskracht bespreekt het dagritme 
aan de hand van de pictogrammen. Zij begint met de kaart over het brengen van de kinderen, 

daarna komen de pictogrammen spelen, handen wassen en fruit aan bod. "Wat gaan we nu doen 
vraagt de beroepskracht?" "Banaan eten" antwoordt een kind. Er is op deze wijze een herkenbare 
dagindeling met programmaonderdelen.   
 

• Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.  
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 

kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.  
Een beroepskracht moedigt een kind aan om zelf van de tafel te klimmen. "Dan mag je naar (naam 

beroepskracht) toe. Die gaat jou een nieuwe luier geven." De andere beroepskracht vangt het kind 

op en zegt "Ga je zelf de trap op, dat kan je hè. Stapje, stapje. Heb je lekker fruit gegeten?" 

vervolgt zij. Tijdens het verschonen blijft zij contact maken met het kind. De beroepskracht 

benoemt de handelingen die zij doet, zoals het insmeren met zonnebrandcrème.  

Buiten zit een beroepskracht met een paar kinderen op een kleed. Zij heeft er stapelblokken bij 

gepakt. De beroepskracht legt de blokken naast elkaar en begint de blokken te tellen. Zij 

stimuleert het kind om ook te tellen. De beroepskracht probeert het spel te verrijken en zegt dat 

de blokken ook op elkaar gestapeld kunnen worden.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Pipoo 18-07-2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

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 beroepskrachten en groepshulpen staan ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

Ook de pedagogisch 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 beroepskrachten en de pedagogisch 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 aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Beroepskracht-kindratio 

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

beroepskracht-kindratio er zo uit: 
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Groep Leeftijden Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Aantal vereiste 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

KDV 

Pipoo  

0 jaar: 0 

kinderen  

1 jaar: 4 

kinderen 

2 jaar: 6 

kinderen 

3 jaar: 2 

kinderen 

12 kinderen 3 beroepskrachten  3 beroepskrachten + 2 

groepshulpen 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

 

Opvang in groepen 

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

 

Groep Leeftijden Maximale groepsgrootte 

KDV Pipoo 0-4 jaar  13 kinderen  

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Toestemmingsformulier(en) (Verlaten stamgroep) 

• Website 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (Van 25 augustus) 

• Personeelsrooster (Van 25 augustus) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Pipoo 18-07-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Pipoo 

Aantal kindplaatsen : 13 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Pipoo 

Adres houder : Waldeck Pyrmontweg 14 

Postcode en plaats : 3314 NZ Dordrecht 

KvK nummer : 24475690 

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 :  L. de Groot 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 25-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 06-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 08-09-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 15-09-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


