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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 

De toezichthouder concludeert dat de praktijk in orde is t.a.v. de beoordeelde voorwaarden. 

  

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

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf (KDV) Juliana is onderdeel van PIT Kinderopvang en Onderwijs. PIT kinderopvang 

biedt buitenschoolse opvang, dagopvang (0-4 jaar) en peuterspeelgroepen aan in (integrale) 

kindcentra (IKC) in de gemeentes Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

PIT kinderopvang & onderwijs heeft een bestuur dat de hele organisatie bestuurt. Onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur is de dagelijkse leiding van de kindcentra in handen van 

het management, de directeuren en de managers. Per vestiging is een directeur of manager 

aangesteld. De directeur of manager is verantwoordelijk voor het opstellen van het voor de 

vestiging specifieke beleid en de aansturing van de kindercentra. Aan ieder IKC is tevens 

een teamleider 'jonge kind' en/of teamleider 'oude kind' gekoppeld die het team ondersteuning 

biedt in het vormgeven, implementeren en evalueren van het beleid. Pit heeft 4 pedagogisch 

coaches in dienst. Aan iedere locatie is een pedagogisch coach gekoppeld die de beroepskrachten 

op pedagogisch vlak coachen. 

  

Kindcentrum Juliana is sinds 20 augustus 2012 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

De locatie staat geregistreerd met 32 kindplaatsen. Het KDV bestaat uit 2 stamgroepen voor 

maximaal 16 kinderen per groep in de leeftijd van 2-4 jaar. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 6 september 2019 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In het onderzoek 

constateert de toezichthouder dat het kindercentrum voldoet aan de beoordeelde voorwaarden. 

  

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

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

 

Op 24 juni 2021 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In het onderzoek is de 

houder middels herstelaanbod in de gelegenheid gebracht een tekortkoming met betrekking tot het 

opleidingsplan voorschoolse educatie te herstellen. De houder heeft het aanbod geaccepteerd en de 

tekortkoming hersteld. De toezichthouder constateert een tekortkoming betreffende de inschrijving 

van personen die structureel aanwezig zijn op het kindercentrum in het personenregister 

kinderopvang en de koppeling van de persoon aan de houder. 
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Bevindingen op hoofdlijnen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarde, waarmee de eerder geconstateerde 

tekortkoming tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 24 juni 2021 is verholpen. 

  

Op 13 september 2021 heeft in opdracht van de gemeente Zwijndrecht een nader onderzoek plaats 

gevonden op KDV Juliana. In dit onderzoek heeft de toezichthouder onderzocht of de eerder 

geconstateerde tekortkoming tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 24 juni 2021 is verholpen. 

De onderzochte voorwaarden betreft;  

 

 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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

 

Voor een toelichting op de beoordeling wordt verwezen naar de inhoud van het rapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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. 

  

De structureel aanwezige personen en beroepskrachten ingezet op KDV Juliana in de periode van 1 

tot en met 15 september 2021 zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister 

kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. Dit blijkt uit een 

overzicht van de aanwezige personen en personele inzet op KDV Juliana van de periode 1 tot en 

met 15 september 2021 en de inschrijvingen en koppelingen aan de houder in het personenregister 

kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Overzicht aanwezige personen KDV Juliana van de periode 1 tot en met 15 september 2021, 

ontvangen op 22 september 2021 

 Personenregister kinderopvang  

 Telefonisch gesprek teamleider 'jonge kind' op 29 september 2021 

 

 



 

 

6 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 13-09-2021 

PIT christelijk kindcentrum Juliana te Zwijndrecht 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

1. In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. 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; 

c. 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; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. 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. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

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 van een kindercentrum 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 : PIT christelijk kindcentrum Juliana 

Website : http://www.pit-ko.nl 

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 : PIT Kinderopvang 

Adres houder : Postbus 325 

Postcode en plaats : 3330 AH Zwijndrecht 

Website : www.kinderopvangzwijndrecht.nl 

KvK nummer : 41119006 

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 :  A.J.T. van den Berg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwijndrecht 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 3330 AA ZWIJNDRECHT 

 



 

 

8 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 13-09-2021 

PIT christelijk kindcentrum Juliana te Zwijndrecht 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 07-10-2021 

 

 

 

 

 

 


