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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 zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteit uitgevoerd: 

• documentenonderzoek 

  

In het rapport geeft de toezichthouder een toelichting op de beoordeelde onderwerpen. In de 

inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens dit onderzoek heeft 

beoordeeld. 

 

Beschouwing 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindcentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de 

bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum  

Peuteropvang Juut & Co Peuteropvang Hupsakee is een onderdeel van Kinderopvang Juut & Co. 

Deze peuteropvang is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 08.15 uur tot 12.15 uur.  

Er zijn 16 geregistreerde kindplaatsen per dagdeel. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang 

gesloten.  

 

Inspectie geschiedenis 

• 30-01-2018, jaarlijks onderzoek, overtredingen zijn geconstateerd op de domeinen: 

Pedagogisch klimaat, 2.1 Pedagogisch beleid Personeel en groepen, 3.5 Stabiliteit van de 

opvang voor kinderen Veiligheid en gezondheid, 4.2 Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

• 21-02-2019, jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op het domein:  

4 Veiligheid en gezondheid, 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid en 4.2 Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

• 18-05-2021: Incidenteel onderzoek. Locatie wil VE aanbieden. Geconcludeerd wordt dat 

onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake zal zijn van verantwoorde VE conform wet- 

en regelgeving.   

• 5 juli 2022: Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein: 

Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid. 
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Nader onderzoek 31 oktober 2022 

Op 31 oktober 2022 is in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek een nader onderzoek bij 

KDV Peuteropvang Hupsakee uitgevoerd. Tijdens het nader onderzoek blijken de tekortkomingen in 

het domein 'Pedagogisch klimaat' blijven bestaan. De tekortkomingen op de domeinen 'Personeel 

en groepen' en 'Veiligheid en Gezondheid' zijn verholpen. 

 

Gemeente Oude IJsselstreek heeft op 11 november 2022 een brief gestuurd met een 

herstelafspraak. 

 

Nader onderzoek 22 december 2022 

Op 22 december 2022 is in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek een nader onderzoek bij 

KDV Peuteropvang Hupsakee uitgevoerd. Tijdens het nader onderzoek blijken enkele 

tekortkomingen in het domein 'Pedagogisch klimaat' te zijn opgelost, maar ook een enkele 

tekortkoming is blijven bestaan.   

 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• voorschoolse educatie; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Voorschoolse educatie 

Bevindingen nader onderzoek, d.d. 31 oktober 2022 

"Op 21 oktober 2022 heeft de toezichthouder het pedagogisch beleidsplan en opleidingsplan per 

mail ontvangen. Hieruit is op te maken dat er geen dusdanige aanpassingen zijn gedaan. Hierdoor 

blijven de tekortkomingen bestaan.    

Er mist een concrete en toetsbare omschrijving, hoe het aanbod voorschoolse educatie zodanig is 

ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten 

minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.   

  

Daarnaast zijn de openingsdagen van KDV Peuteropvang Hupsakee onveranderd. Hiermee is het 

aanbod voorschoolse educatie niet zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen.   

  

Tevens wordt er niet concreet omschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd 

in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht 

voorschoolse educatie worden onderhouden voor KDV Peuteropvang Hupsakee. 

  

Conclusie: 

Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende Voorschoolse Educatie." 

 

Bevindingen nader onderzoek, d.d. 22 december 2022 

Op 28 december 2022 heeft de toezichthouder per e-mail het pedagogisch beleidsplan  

(versie 17-11-2022) ontvangen. Hierin is opgenomen hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.  

 

Dit staat onder andere als volgt omschreven: 

"Kinderopvangorganisatie die ook voorschoolse educatie verzorgen, hebben de verplichting om een 

voorschools aanbod te realiseren van 16 uur per week voor alle peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 

jaar met een risico op een onderwijsachterstand. 

 

Bij kinderopvang Juut & Co krijgen alle VE-geïndiceerde kinderen een aanvullend educatief aanbod 

van 8 uur per week, boven op de 8 uur die ze al toegewezen hadden gekregen. Mocht dit niet 

lukken op de vaste locatie van het kind i.v.m. de openingsdagen van deze locatie, dan bieden wij 

te allen tijde 2 extra dagen (8 uur) aan op een andere locatie. 

Hiermee voldoen wij aan de wettelijke eis om minimaal 16 uur per week voorschoolse educatie aan 

te bieden. 
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Het aanbod wordt gegeven op minimaal 4 dagen per week, in de 40 schoolweken die Nederland 

kent (tijdens vakanties is er geen peuteropvang). Juut & Co hanteert 40 schoolweken en 12 

vakantieweken. Als een kind hier 1,5 jaar van mag genieten, dan heeft het voordat het instroomt 

in groep 1 een voorschools educatief aanbod van 960 uur ontvangen." 

 

Juut & Co Peuteropvang Hupsakee is 2 ochtenden geopend. Hiermee kan er niet voldaan worden 

aan de verplichte 960 uur per doelgroep-peuter. Uit het pedagogisch beleidsplan valt op te maken 

dat het aanbod aangevuld kan worden bij een andere locatie waardoor het aanbod voorschoolse 

educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in 

anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.    

Hiermee is de tekortkoming opgelost. 

 

Tevens heeft de toezichthouder op 16 december 2022 per e-mail het opleidingsplan 

(Opleidingsplan 2022 Kinderopvang Juut & Co) ontvangen. Hieruit is op te maken dat er geen 

dusdanige aanpassingen zijn gedaan waardoor de tekortkoming blijft bestaan. De toezichthouder 

heeft op 28 december 2022 hierover een volgende toelichting gekregen per e-mail:  

"Het opleidingsplan is van 2022, deze passen wij niet meer aan. Anders krijg je het opleidingsplan 

2023."  

 

Hiermee wordt er niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarde en blijft de volgende 

tekortkoming bestaan: 

Er wordt niet concreet omschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het 

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse 

educatie worden onderhouden voor KDV Peuteropvang Hupsakee. 

 

Conclusie: 

Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende Voorschoolse Educatie. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Bevindingen nader onderzoek, d.d. 22 december 2022: 

Op 28 december 2022 heeft de toezichthouder een overzicht van de inzet pedagogisch coach en 

pedagogisch beleidsmedewerker per mail ontvangen. Hierin heeft de houder een schema 

toegevoegd waarin onder andere de uren voor de pedagogisch coach en de uren voor het 

pedagogisch beleid t.b.v. VVE groepen zijn opgenomen. Hierin is vastgelegd aan hoeveel 

doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt aangeboden. Hiermee is de 

tekortkoming opgelost.  

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (e-mail 28-12-2022 (L. Westerveld)) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Juut & Co Elk kind is uniek! Beleidsplan 17-11-2022 

Kinderdagverblijf en Peuteropvang) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan 2022 Kinderopvang Juut & Co) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Bijlage bij Pedagogisch Beleidsplan Inzet 

pedagogisch Coach en pedagogisch Beleidsmedewerker) 

 



 

 

8 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 22-12-2022 

Juut & Co Peuteropvang Hupsakee te Heelweg 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 

plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag 

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & Co Peuteropvang Hupsakee 

Website : http://www.juutenco.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032745680 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 Peuteropvang Juut & Co 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 

Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 

KvK nummer : 57064563 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  I. Niesen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oude IJsselstreek 

Adres : Postbus 42 

Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 22-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 03-01-2023 

 

 

 

 

 

 


