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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
Conclusie
Er is geen overtreding op de kwaliteitseisen meer geconstateerd.
Algemene kenmerken van het kindercentrum
Kindercentrum Tinkerbell maakt deel uit van Stichting Peuterwerk Albrandswaard. De organisatie
heeft meerdere kindercentra in de regio. Kindercentrum Tinkerbell biedt dagopvang aan kinderen
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De dagopvang he eft 15 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 2
groepen.
Onderzoeksgeschiedenis
Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken naar het
kinderdagverblijf. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken:
27-05-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit
onderzoek zijn gecontroleerd.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang: de houder heeft hiervoor
een herstelaanbod gekregen. De houder heeft hier geen gebruik van gemaakt. De
toezichthouder heeft de gemeente hierover het advies tot handhaven gegeven met
verzachtende omstandigheden.
21-11-2019: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet niet aan alle kwaliteitseisen die bij dit
onderzoek zijn gecontroleerd.

Er wordt niet voldaan aan de taaleis: de toezichthouder heeft de gemeente hierover het advies
tot handhaven gegeven.
29-10-2018: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit onderzoek
zijn gecontroleerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
De toezichthouder heeft de kwaliteitseisen die bij het jaarlijks onderzoek van 27 -05-2021 niet in
orde waren opnieuw gecontroleerd. De toezichthouder concludeert het volgende:

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang: er is g een overtreding op de
kwaliteitseisen meer geconstateerd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De toezichthouder adviseert het college om niet te handhaven.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende e isen:
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
Situatie tijdens het onderzoek van 27 mei 2021
Tijdens het onderzoek naar het kindercentrum is een overtreding op de kwaliteitseis geconstateerd.
Er is een PRK- en VOG-verificatie gedaan. Bij 1 van de bestuursleden is de VOG-verificatie niet op
orde. Ze staat wel ingeschreven en gekoppeld in het PRK. De houder heeft geen gebruik gemaakt
van herstelaanbod omdat binnen een paar weken een bestuurswissel zou gaan plaatsvinden.
Voortgang
Na de bestuurswissel heeft de houder gelijk een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen
aangevraagd en alles in orde gemaakt. Er is opnieuw een PRK- en VOG-verificatie uitgevoerd. Dit is
nu op orde.
Situatie tijdens dit nader onderzoek
De toezichthouder heeft de overtreding niet opnieuw geconstateerd.
Gebruikte bronnen



VOG-rechtspersonen, datum 5 augustus 2021
Landelijk Register Kinderopvang
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Tinkerbell

Vestigingsnummer KvK

: 000041134595

Aantal kindplaatsen

: 15

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

: Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Adres houder

: Forum 112

Postcode en plaats

: 3176 TC Poortugaal

Website

: www.peuterwerk-albrandswaard.nl

KvK nummer

: 41134595

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Rotterdam-Rijnmond

Adres

: Postbus 70014

Postcode en plaats

: 3000 KS ROTTERDAM

Telefoonnummer

: 010 4984015

Onderzoek uitgevoerd door

: S.E. van Wijngaarden

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Albrandswaard

Adres

: Postbus 1000

Postcode en plaats

: 3160 GA RHOON
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Planning
Datum inspectie

: 07-09-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 08-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 08-09-2021
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