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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 
Kinderdagverblijf (KDV) 't Stadstuintje locatie Vrieseweg is onderdeel van kinderopvang 't 
Stadtuintje. 't Stadstuintje is een kleinschalige kinderopvang en biedt kinderopvang en 
buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar op drie locaties in de binnenstad van 
Dordrecht. De kinderopvang wordt geleid door twee eigenaressen. De eigenaressen verzorgen de 
administratieve, personele en beleidsmatige zaken van de opvanglocaties. Een beroepskracht is 
aangesteld om administratief ondersteunende taken te verzorgen en is sinds 2019 tevens 
aangesteld als de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach van 't Stadstuintje. 
 
Locatie 
Het kinderdagverblijf is gehuisvest aan de Vrieseweg. Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 
stamgroepen, te weten; een babygroep met maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar, 
een dreumesgroep met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2,5 jaar en een peutergroep 
met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 
Het kinderdagverblijf is sinds 25 maart 2015 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 
met 41 kindplaatsen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In 2017 en 2018 zijn jaarlijks inspectiebezoeken uitgevoerd waarbij voorwaarden horende bij 
diverse domeinen uit de Wet Kinderopvang zijn onderzocht. Daarbij zijn tekortkomingen 
geconstateerd wat betreft beroepskracht-kind-ratio en op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
Tijdens een nader onderzoek is geconstateerd dat deze tekortkomingen zijn opgelost. 
In mei 2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij bleek dat er niet ten alle tijden 
een beroepskracht aanwezig is met een geldig EHBO-diploma voor het werken in de kinderopvang. 
 
Huidige inspectie 
Op 24 oktober 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden waarbij onderzocht is of er ten alle 
tijden een beroepskracht aanwezig is met een geldig EHBO-diploma voor het werken in de 
kinderopvang. 
Tijdens het inspectiebezoek is een gesprek gevoerd met een beroepskracht en is het 
personeelsrooster ingezien. De erkende diploma's EHBO van de werkzame beroepskrachten zijn 
opgevraagd en ingezien. 
 

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

Veiligheid en gezondheid 
 
De houder is verplicht om een veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben. Het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid moet minimaal bestaan uit een aantal onderdelen. De houder is er 
verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
EHBO 
Op deze locatie is tijdens de opvang te allen tijde iemand aanwezig met een geldige kwalificatie 
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit het personeelsrooster en de EHBO 
certificaten van de beroepskrachten. 
 

Gebruikte bronnen 

• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 
tijde ten minste één 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. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Stadstuintje lokatie Vrieseweg 
Website : http://www.stadstuintjedordrecht.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000027536203 
Aantal kindplaatsen : 41 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : 't Stadstuintje B.V. 
Adres houder : Varkenmarkt 128 
Postcode en plaats : 3311BR Dordrecht 
KvK nummer : 58168931 
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 :  J. van der Plas 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Dordrecht 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2019 
 
 
 
 
 
 


