
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Juut & Co (KDV) 

    Nijverheidsweg 7 

    7071 CH Ulft 

    Registratienummer 103186025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Oude IJsselstreek 

Datum inspectie:   15-03-2022 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 12-04-2022 



 

 

2 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-03-2022 

Juut & Co te Ulft 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3 

Beschouwing ................................................................................................................... 3 

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 9 

Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 10 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 10 

Personeel en groepen ...................................................................................................... 14 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 16 

Opvanggegevens ............................................................................................................ 16 

Gegevens houder ............................................................................................................ 16 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 16 

Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 16 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 16 

Planning ........................................................................................................................ 17 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 18 



 

 

3 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-03-2022 

Juut & Co te Ulft 

 

 

Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

Beschouwing 

Op 15 maart 2022 is KDV Juut en Co aan de Nijverheidsweg in Ulft opdracht van de gemeente 

Oude IJsselstreek bezocht voor een jaarlijks onderzoek. 

Kinderdagverblijf Juut & Co is gevestigd op de hoofdlocatie, Nijverheidsweg 7 te Ulft. Deze locatie 

heeft 59 kindplaatsen verdeeld over vier groepen; twee babygroepen en twee peutergroepen. 

Daarnaast wordt er in 1 peutergroep VE aangeboden. 

De toezichthouder heeft de documenten ingezien en beoordeeld. Vervolgens is er op locatie een 

observatie uitgevoerd.  

 

Inspectiegeschiedenis: 

2017: is een tekortkoming is geconstateerd op het domein Pedagogisch klimaat, betreffende inzet 

beroepskrachten die niet in het bezit zijn van een erkend certificaat VVE. 

2018: is een overtreding geconstateerd op het domein Pedagogisch klimaat, betreffende inzet 

beroepskrachten die niet in het bezit zijn van een erkend certificaat VVE. 

2019: wordt aan de onderzochte kwaliteitseisen voldaan. 

2020: wordt aan de onderzochte kwaliteitseisen voldaan. 

2021: in dit jaar heeft door de coronacrisis geen onderzoek plaats gevonden. 

 

Bevindingen: 

Met betrekking tot de voorwaarde voorschoolse educatie zijn tekortkomingen geconstateerd. 

Locatiemanager en beroepskrachten hebben een coöperatieve houding. 

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Handhaven conform handhavingsbeleid: 

-Gegevens register conform de praktijk: 

In het pedagogisch beleid staat: 

‘’In die vier groepen; Visjes, Zeepaardjes, Kikkers en Dolfijnen worden in totaal 51 kinderen 

opgevangen.’’  

In het LRK staan 59 kindplaatsen. 

-Voorwaarden voorschoolse educatie (VE) betreft certificaat VE en het opleidingsplan VE. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

KDV Juut en Co beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

Tevens hoort hier het document bij: algemene informatie Kinderdagverblijf Ulft   

Pedagogische praktijk 

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. Tijdens 

de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum. 

 

De praktijkobservatie vond plaats op dinsdagochtend 15 maart. Er zijn 4 groepen aanwezig;  

2 babygroepen zijn samengevoegd en 2 peutergroepen waarvan op 1 groep Voorschoolse Educatie 

(VE) wordt aangeboden. Geobserveerd zijn onder andere de volgende momenten: 

• Het kringmoment; 

• Het tafelmoment; 

• Vrij spel. 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, van twee aspecten wordt de 

observatie hieronder beschreven. 
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A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor de 

autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag 

van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen. 

B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 

cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 

kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving.  

De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid, doordat er met aandacht naar de kinderen te 

kijken/luisteren. 

 

Observatie aspect A: 

Beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten zijn responsief naar de kinderen, er is interactie. Zij reageren op signalen van 

kinderen. Baby's hebben hun eigen ritme; zo krijgt een baby de fles, andere baby's zitten aan tafel 

en er gaan baby's naar bed. Kijkend en met elkaar overleggen om te zien wat het beste past in het 

ritme van het kind. 

''Zo lekker jouw slaapzak aan. Welterusten '' 

De autonomie van de kinderen wordt bevorderd, zo zijn er baby's die zelf met een lepel eten en 

poetsen zelf hun mond, de beroepskrachten verwonderen zich en wisselen met elkaar uit dat wat 

ze zien. 

Kinderen worden vriendelijk en op kindhoogte benaderd; ''Wat leuk dat je weer komt spelen''. 

Beroepskrachten vertellen wat ze gaan doen. ''Ik kom eraan meisje''. 

Er zijn vertrouwde gezichten en er steeds een vast dagprogramma. 

 

Observatie aspect B: 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 

Er is voldoende spelmateriaal aanwezig en er zijn diverse speelhoeken. Er is ook materiaal waar 

kinderen kunnen ontdekken; zo is er een plank met daarop schuifjes, clipjes enz. 

Kasten zijn voor kinderen toegankelijk, waar ze dan zelf materialen kunnen pakken. 

De beroepskrachten spelen met de kinderen mee. 

In de kring worden leermomenten benut. ''Wat is dit?'' ''Hoeveel kuikens zijn er ''. Kleuren worden 

benoemd. 

In de kring wordt het prentenboek ''De kunstenaar'' voorgelezen. Tussendoor stelt de 

beroepskracht vragen. '' Wat doet de kunstenaar ''.  Kinderen blijven met aandacht bij het verhaal. 

In de kring wordt met elkaar gesproken, kinderen vertellen en beroepskrachten sluiten aan op de 

verhalen van de kinderen. ''Wat wil jij vertellen?'' 

 

Conclusie:  

KDV Juut en Co biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en 

gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de 

persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht 

van algemeen aanvaarde waarden en normen.  
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Voorschoolse educatie 

Peutergroep en VE De peutergroep (Dolfijnen) is alle ochtenden in de week geopend. De 

standaardtijden voor een ochtend zijn 8.15 uur tot 12.15 uur. 

Voorschoolse Educatie is getoetst en geobserveerd in deze groep; De Dolfijnen. 

Het thema is ''Kunst'' 

 

Voorschoolse educatie 

De schuingedrukte tekst komt uit het pedagogisch beleidsplan. 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleid, de kenmerkende visie op de voorschoolse 

educatie.  

• De wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de 

gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 

• De wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod 

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

• De wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van 

kinderen. "Geregeld wordt de ontwikkeling van het kind besproken met de ouders. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem KIJK. '' ''VE en Ouderbetrokkenheid Ouders 

kunnen actief meehelpen bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld 

door thuis ook voor te lezen, te tekenen en te zingen. Daarnaast kan er thuis (in de eigen taal) 

gepraat worden over onderwerpen die op de peuteropvang of het kinderdagverblijf worden 

behandeld. We werken op alle locaties met thema’s. Sommige locaties werken met hetzelfde 

thema op de groepen, andere locaties werken met hetzelfde thema als de school waarin zij 

zich bevinden. ''  

• De inrichting van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de 

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. '' De 

groepen zijn zo ingericht dat er verschillende speelhoeken zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan 

zijn de bouwhoek, de huishoek en de leeshoek. In deze hoeken zijn ‘echte’ materialen terug te 

vinden. Denk aan lege pakken, flessen en natuurlijke materialen. Hierdoor wordt het kind 

gestimuleerd vanuit ‘de volwassen wereld’, waarin ze later ook gaan functioneren ‘' 

• De wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en 

vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 

vroegschoolse 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. ''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. Dit is samen opgeteld 16 uur per week. Het aanbod wordt gegeven in de 40 

schoolweken die Nederland kent. 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. ''  
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De VE-methode is Startblokken. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

 

Een beroepskracht is niet in het bezit van een VE-certificaat en ook nog niet gestart met de 

opleiding VE. 

De manager geeft het volgende aan: 

''N.a.v. ons telefoongesprek van vanochtend, wil ik u informeren over het volgende omtrent de VE-

scholing Startblokken voor onze medewerkers;   

Op uitnodiging van de gemeente hebben wij onze medewerkers reeds enkele maanden geleden 

opgegeven voor deze training. Echter, wij hebben pas onlangs, op 11 maart jl., een mail ontvangen 

van de IJsselgroep, die de training verzorgt, dat zij een definitief akkoord hebben ontvangen van 

de gemeente om met de training van start te gaan. Wij gaan er van uit dat dit binnenkort plaats 

gaat vinden.  

Wij hebben dus geen mogelijkheid gehad eerder de scholing te laten volgen!'' 

 

De houder heeft een opleidingsplan echter de volgende voorwaarde komt daarin niet uit naar 

voren: 

-de wijze waarop 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. 

 

De beroepskrachten voorschoolse educatie beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

 

KDV Juut en Co waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het pedagogisch 

beleidsplan, 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.: 

Uit het pedagogisch beleidsplan: 

''Op alle locaties van Juut & Co waar VVE wordt aangeboden, bieden wij 4 dagdelen VE aan van 4 

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

aan te bieden.''  
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

KDV Juuten Co waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een pedagogisch 

beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie, dit is terug 

te lezen met toevoeging van coachingsuren in: '' Bijlage bij Pedagogisch Beleidsplan Inzet 

pedagogisch Coach en pedagogisch Beleidsmedewerker''. 

 

Uit de bijlage: 

Berekening inzet pedagogisch Beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie: het aantal 

doelgroeppeuters voorschoolse educatie tussen de 2,5 en 4 jaar oud dat op op 1 januari van een 

kalenderjaar staat ingeschreven bij het kindercentrum x 10 uur  
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (15 maart) 

• Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan 06-05-2021 Kinderdagverblijf en Peuteropvang) 

• Algemene informatie Kinderdagverblijf Ulft, augustus 2021 

• Bijlage bij Pedagogisch Beleidsplan Inzet pedagogisch Coach en pedagogisch 

Beleidsmedewerker 
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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 aanwezige beroepskrachten en stagiaires staan ingeschreven in personenregister kinderopvang 

en zijn gekoppeld aan kinderopvang Juut en Co. 

Opleidingseisen 

De aanwezige beroepskrachten beschikken over een diploma. De diploma's zijn door de 

toezichthouder ingezien. 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat: - de verhouding tussen het minimaal aantal in te 

zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen voldoet. 

Op basis van een steekproef is de bezettingslijst en de bijbehorende roosters door de 

toezichthouder ingezien. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er zijn vaste gezichten op de groepen. Bij de babygroep, zo legt de beroepskracht uit zijn er grote 

contracten om zo de continuïteit te borgen. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (15 maart) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan 06-05-2021 Kinderdagverblijf en Peuteropvang) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 



 

 

10 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-03-2022 

Juut & Co te Ulft 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-

beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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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, de voor het kindercentrum 

kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 

het aanbod van activiteiten. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a 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, de wijze waarop de ontwikkeling van 

het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b 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, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 

afgestemd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c 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, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 

passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e 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, de wijze waarop vorm wordt gegeven 

aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse 

educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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) 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 

acht kinderen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 

minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  

c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 

voorschoolse educatie,  

d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

OF 
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De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 

onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 

(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie) 

 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 

samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een 

pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens 

met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie. 

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

 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit 

van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat 

jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het 

betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur. 

Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en 

behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid 

1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs) 

 

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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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

 

 



 

 

15 van 18 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-03-2022 

Juut & Co te Ulft 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & Co 

Website : http://www.juutenco.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000018337856 

Aantal kindplaatsen : 59 

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 : Juut & Co kinderopvang 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 

Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 

Website : www.juutenco.nl 

KvK nummer : 09189727 

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 :  Mevr. C. Stijnman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oude IJsselstreek 

Adres : Postbus 42 

Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 
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Planning 

Datum inspectie : 15-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 05-04-2022 

Zienswijze houder : 08-04-2022 

Vaststelling inspectierapport : 12-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-04-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Wij zijn erg tevreden over het pedagogisch klimaat op onze opvang en we zijn erg gemotiveerd om 

een goede opvang te verzorgen voor de kinderen, waarbij ze zich veilig en geborgen voelen en ze 

worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Door de huidige situatie rondom corona hebben wij 

helaas ook te kampen gehad met veel zieke medewerkers, maar gelukkig hebben we geen groepen 

hoeven sluiten door extra inzet van onze pedagogisch medewerkers. 

Kinderopvang Juut & Co evalueert jaarlijks de opleidingsbehoefte van alle beroepskrachten en stelt 

jaarlijks een nieuw opleidingsplan op voor training en coaching van alle pedagogisch medewerkers. 

Daarnaast wordt door onze pedagogisch beleidsmedewerker/coach jaarlijks een coachplan 

gemaakt, persoonlijk voor elke pedagogisch medewerker/locatie. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Miranda Verwaaijen 

      

Kinderopvang Juut & Co 

 

 

 

 

 

 

 


