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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een nader onderzoek. 

 
Beschouwing 

Algemeen 

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCORG) is een vereniging 

die participeert binnen de Ds. J. Bogermanschool en de Ds. J. Polyanderschool. Vanaf 1 januari 

2015 heeft VCORG de locatie Peuteropvang Peuterhof van H3O overgenomen, welke is gevestigd in 
de Ds. J. Bogermanschool. 

  
Gedurende het onderzoek loopt een verzoek tot wijziging van de naam van de houder. 

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCORG) is voornemens de 
rechtsvorm te veranderen naar een volledige rechtsbevoegdheid onder de naam Stichting 

Exploitatie Peuterhof. 
  

Inspectiegeschiedenis  
Op 10 maart 2015 is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd, waarbij overtredingen zijn geconstateerd 

op de informatie voor ouders en het instellen van een oudercommissie. Daarnaast heeft de 
toezichthouder overleg en overreding toegepast op het pedagogisch beleidsplan, meldcode 

kindermishandeling en het reglement oudercommissie, waardoor deze documenten met een 
voldoende zijn beoordeeld. 

  

Huidige inspectie 
Op verzoek van de gemeente Dordrecht heeft de toezichthouder op 11 december een onderzoek 

uitgevoerd om de toegezonden informatie van de houder te beoordelen. 
 

De houder heeft de informatievoorziening uitgebreid en sinds juni 2015 is een oudercommissie 
ingesteld.  

 
De tekortkomingen zijn hierdoor verholpen. 

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

 

Ouderrecht 

 

  
 

Informatie 
 

De houder heeft actie ondernomen om de ouders beter te informeren over het beleid en de 
werkwijze van de peuteropvang. 

  
Ouders worden geïnformeerd door middel van de website, telefonisch, tijdens breng- en 

haalmomenten en eventuele aanvullende gesprekken, het informatiebord, de koffieochtenden en 

via nieuwsbrieven waarin de werkwijze bij een bepaald thema staat beschreven. 
  

De informatievoorziening geeft voldoende beeld over het te voeren beleid van de Peuterhof. 
  

 
 

Oudercommissie 
 

Een oudercommissie is ingesteld sinds juni 2015. Twee ouders zijn afgevaardigd, hetgeen voldoet 

aan de eis vanuit de Wet Kinderopvang. 

  
De inhoudelijke aspecten van de oudercommissie zijn, tijdens dit onderzoek, niet meegenomen in 

de beoordeling. 
 

Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. A. Visser) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 
• Nieuwsbrieven 
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Inspectie-items 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang Peuterhof 

Website : http://www.vcorg.nl/ 
Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : VCORG 

Adres houder : Eikenlaan 94 
Postcode en plaats : 3319SE DORDRECHT 

KvK nummer : 40321463 

Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 :  M. van Maurik 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 

 
Planning 

Datum inspectie : 11-12-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-01-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-01-2016 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-01-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-02-2016 

 

 

 


