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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 voorwaarde die tijdens het vorige 

onderzoek niet voldeed. De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteit uitgevoerd: 

• Raadplegen van het personenregister kinderopvang. 

• Documentenonderzoek naar het personeelsrooster en overzicht werkzame personen.  

In het hoofdstuk is een korte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin 

het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst. 

 

Beschouwing 

 

Eindconclusie 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde. De tekortkoming uit het jaarlijks onderzoek 

van november 2022 is hersteld. 

  

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

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf (KDV) Puk & Co maakt deel uit van Christelijke Kinderopvang Papendrecht. 

Christelijke Kinderopvang Papendrecht biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan op 2 

locaties in de gemeente Papendrecht. 

  

KDV Puk & Co staat sinds 15 maart 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 32 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf bestaat uit dagopvang en 

peuteropvang. Op de locatie wordt voorschoolse educatie aangeboden. Bij de dagopvang worden 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen in 1 stamgroep. 

  

Bij de peuteropvang worden maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen in 1 

stamgroep. De aansturing vindt plaats door het locatiehoofd. Daarnaast worden de 

beroepskrachten gecoacht in hun pedagogisch handelen door de pedagogisch beleidsmedewerker. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 13-12-2021 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed niet 

aan alle beoordeelde voorwaarden. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden voor de 

hoofdstukken: Voorschoolse educatie, verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang, opleidingseisen, aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet beroepskrachten in 

opleiding en stagiairs. 

  

Op 30-06-2022 heeft de toezichthouder het eerste deel van het jaarlijks onderzoek voor 2022 

uitgevoerd. De houder voldeed niet aan alle beoordeelde voorwaarden. De houder voldeed niet aan 

alle voorwaarden voor de hoofdstukken: Voorschoolse educatie, opleidingseisen, aantal 

beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs.  
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Op 08-11-2022 heeft de toezichthouder het tweede deel van het jaarlijks onderzoek voor 2022 

uitgevoerd. De toezichthouder constateerde 1 tekortkoming, namelijk: 

• De uitzendkracht stond niet gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde voor de verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang. De VOG plichtige personen staan ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder.  

 

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 voor dit onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde voor de verklaringen omtrent het gedrag en het 

personenregister kinderopvang. 

  

De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in het Personenregister kinderopvang. Alle 

beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft meegenomen staan ingeschreven in 

het Personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld met de 

kinderopvangorganisatie. 

De stagiaire, beroepskracht in opleiding, houder, het locatiehoofd en de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach heeft de toezichthouder ook meegenomen in de steekproef. Uit de 

steekproef blijkt dat zij staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld 

met de houder. 

  
 

Gebruikte bronnen 

 

• Personenregister Kinderopvang (23-02-2023) 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Personeelsrooster (16 t/m 22 februari 2023) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 : Puk & Co 

Website : http://www.kinderopvangpapendrecht.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030020468 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Christelijke Kinderopvang Papendrecht 

Adres houder : Goudenregenstraat 15 

Postcode en plaats : 3353 VA Papendrecht 

KvK nummer : 60866519 

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. Donkers 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Papendrecht 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 3350 AA PAPENDRECHT 
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Planning 

Datum inspectie : 23-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 02-03-2023 

 

 

 

 

 

 


