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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 beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie 

De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde.   

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken 

KDV 't Stadstuintje Varkenmarkt maakt deel uit van kinderopvang 't Stadstuintje. 't 

Stadstuintje biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeente Dordrecht.  

  

't Stadstuintje heeft 2 locaties met dagopvang; kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Tevens is er 1 locatie voor buitenschoolse opvang. De locaties zijn gevestigd in de historische 

binnenstad van Dordrecht. 

De beide directeuren zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het voor de vestiging specifieke 

beleid en de aansturing van de kindercentra. Aan de locaties is een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak ondersteuning biedt. 

 

KDV 't Stadstuintje Varkenmarkt is sinds augustus 2013 opgenomen in het Landelijk Register 

Kinderopvang. De locatie staat geregistreerd met 39 kindplaatsen. Het KDV bestaat uit 3 

stamgroepen, een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

In oktober 2019 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. 

In februari 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij een tekortkoming is 

geconstateerd. 

De beroepskrachten hebben in 2019 geen pedagogische coaching ontvangen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan getoetste kwaliteitseisen. 

 

Vanaf 1 december 2020 ontvangen de beroepskrachten pedagogische coaching door de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch 

beleidsmedewerker. 

 

De toezichthouder heeft tijdens de jaarlijkse inspectie een tekortkoming geconstateerd. De houder 

voldoet niet aan de volgende voorwaarden: 

 

 De houder bepaalt jaarlijks de minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers. De 

houder heeft de inzet schriftelijk vastgelegd. In deze beschrijving staat de manier waarop de 

houder het verplichte minimaal aantal uren voor pedagogisch beleidsmedewerkers inzet. Ook 

staat er hoe de houder deze uren verdeelt over de verschillende kindercentra. Uit de 

beschrijving blijkt dat iedere beroepskracht coaching krijgt.   

 

Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek blijkt dat beroepskrachten in 2019 geen coaching hebben 

ontvangen.  

 

Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de beroepskrachten vanaf 1 december 2020 coaching 

ontvangen. 

 

De afgelopen periode heeft de pedagogische coach als pedagogisch medewerker op de groepen 

gewerkt en is niet met coaching bezig geweest. 

Volgens de houder is dit veroorzaakt door de vele zieke en/of afwezige collega's en was het 

belangrijk om de personele bezetting op de groepen prioriteit te geven. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Pedagogische coach) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid BSO) 

 



5 van 7 

Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-12-2020 

't Stadstuintje te Dordrecht 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 't Stadstuintje 

Website : http://www.stadstuintjedordrecht.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027536203 

Aantal kindplaatsen : 39 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : 't Stadstuintje B.V. 

Adres houder : Varkenmarkt 128 

Postcode en plaats : 3311 BR Dordrecht 

KvK nummer : 58168931 

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 :  J. van der Plas 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 11-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-12-2020 



7 van 7 

Inspectierapport dagopvang nader onderzoek 11-12-2020 

't Stadstuintje te Dordrecht 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 04-01-2021 

 

 

 

 

 

 


