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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.
KDV De Wilgenhof is in opdracht van de gemeente Bronckhorst bezocht voor een jaarlijks
onderzoek.
In dit onderzoek is ook het Nader onderzoek verwerkt naar aanleiding van het onderzoeksrapport
van 2020.

Beschouwing
Feiten kindcentrum
KDV de Wilgenhof is gevestigd aan de Banninkstraat 48 te Hengelo GLD. Het betreft een locatie
van Kinderopvang Juut en Co. Deze organisatie heeft meerdere locaties in deze regio. Houder biedt
opvang aan maximaal 11 kinderen in een verticale groep, daarnaast is de locatie als VE-locatie
geregistreerd in het LRK. Op dit moment zijn er geen VE-kinderen aanwezig voor opvang. Opvang
vindt vooralsnog plaats van maandag t/m vrijdag.
Inspectiegeschiedenis
• 05-11-2018: incidenteel onderzoek i.v.m. overname, tekortkomingen: betreffende PRK-VOG
verificatie zal moeten blijken of deze na doorvoeren houderwijziging op orde is. Verder een
tekortkoming item voorschoolse educatie;
• 19-03-2019: jaarlijks onderzoek, tekortkoming uit 2018 is weggewerkt. Er zijn tekortkomingen
geconstateerd op de domeinen: "Pedagogisch klimaat en Veiligheid/ gezondheid";
• 15-12-2020: jaarlijks onderzoek, er zijn meerder tekortkomingen geconstateerd op de volgende
domeinen: Pedagogisch klimaat, VE, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en
Ouderrecht.

3 van 42
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-11-2021
Juut & Co KDV De Wilgenhof te Hengelo (Gld)

Bevindingen op hoofdlijnen
In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft er op 23-11-2021 een jaarlijks onderzoek plaats
gevonden in combinatie met een nader onderzoek.
Dit nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de overtredingen geconstateerd op 15-122020 binnen de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat, VE, Personeel en groepen, Veiligheid en
gezondheid en Ouderrecht.
Uit het huidige onderzoek blijkt dat niet alle overtredingen zijn hersteld. Er zijn nog overtredingen
binnen de domeinen: VE, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid.
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn er nieuwe overtredingen geconstateerd binnen de domeinen;
Personeel en Groepen: inzet PBM en Veiligheid en gezondheid: meldcode.
Nadere toelichting is in dit rapport te lezen.

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
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
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan en hanteert voor elke locatie haar eigen
pedagogisch werkplan met het locatiegebonden beleid.
De toezichthouder heeft op 02-12-2021 de volgende documenten ontvangen:
•
Kinderopvang Juut & Co Beleidsplan kinderdagverblijf en peuteropvang, versie 06-05-2021
•
Algemene informatie kinderdagverblijf De Wilgenhof in Hengelo, versie augustus 2021
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
•
de wijze waarop beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang hierbij
worden begeleid
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
•
De houder heeft in het beleidsplan de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de op te
vangen stamgroep beschreven. Er is geen sprake van gecombineerde opvang met de BSO
meer. Hierover is in het pedagogisch beleidsplan van KDV De Wilgenhof onder andere het
volgende opgenomen:
Groepssamenstelling
De Wilgenhof in Hengelo bestaat uit één verticale groep van nul tot vier jaar met maximaal 11
kinderen per dag afhankelijk van de leeftijd. Op deze groep staat het leren van elkaar voorop. De
diversiteit van leeftijden benadert de huiselijke situatie. De oudere kinderen helpen de jongere
kinderen bij het spel en zijn een voorbeeld voor hen. Er worden activiteiten op maat aangeboden.
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•

De houder heeft in het pedagogisch beleid van KDV De Wilgenhof de wijze waarop
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang hierbij worden begeleid
als volgt omschreven:
7.4 Stagiaires
Kinderopvang is een vak. Daarom vinden wij dat toekomstige collega’s de kans moeten krijgen om
ervaring op te doen binnen de kinderopvang. Jaarlijks zijn er een aantal stagiaires bij Juut & Co.
Zowel de kinderen als de stagiaire zelf hebben er belang bij vertrouwd met elkaar te raken. Alle
activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder begeleiding van ervaren
pedagogisch medewerkers, die op het moment dat de stagiaire actief is, op de groep staan. Voor
de werkzaamheden die de stagiaires gaan uitvoeren binnen de groep, wordt gekeken naar het
leerjaar en het opleidingsniveau. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: activiteiten met de kinderen,
zoals spelletjes of knutselen, het klaarzetten van fruit en brood, brood smeren, fles geven, liedjes
zingen, verschonen, omkleden en schoonmaakwerkzaamheden. Gedurende de stage worden de
stagiaires boventallig ingezet, op een vaste groep. Dit betekent dus dat ze als ‘extra’ op de
groepen staan en niet ter vervanging. De professionaliteit en de kwaliteit blijven zo gewaarborgd.
7.5 Vrijwilligers
Binnen Juut & Co werken we met een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan net als stagiaires
boventallig op de groep. De taken van vrijwilligers zijn ondersteunende taken, zoals spelen met de
kinderen, fruit schillen en voorlezen. Vrijwilligers helpen niet bij het verschonen en toiletgang.
De vrijwilligers sluiten allemaal een overeenkomst af voor vrijwilligers werk. Ze stemmen hun
werkzaamheden af met de pedagogisch medewerkers van de groep waar ze werkzaam zijn.
Mochten er situaties voordoen waarin zij hulp nodig hebben of advies, dan kunnen ze altijd contact
opnemen met de leidinggevende. Verder nemen ze altijd deel aan het jaarlijkse kerstuitje.
Beide beleidsstukken zijn gelezen en beoordeeld, aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang;
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over
de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor
de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt
en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de
mentor is van het kind.
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen
kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van
het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
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Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. De overtredingen van het nader onderzoek uit
2020 met betrekking tot het pedagogisch klimaat zijn door de houder hersteld.
Er zijn geen nieuwe overtredingen op dit onderdeel geconstateerd.
Pedagogische praktijk
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
• A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
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. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
• C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
• D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, 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.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR
Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een korte
observatie plaatsgevonden. Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de
observaties van twee aspecten staan beschreven.
De observatie is uitgevoerd op 23 november 2021, er waren 7 kinderen en twee beroepskrachten
aanwezig. Gezien zijn het buiten spelen, de toiletronde en de overgang naar het tafelmoment.
A. Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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.
Buiten valt één van de kinderen met de fiets. De beroepskracht gaat naar het kind toe, gaat op
haar hurken zitten en zegt: 'Oh X, gaat het? Kom maar meisje.' De beroepskracht biedt het kind
troost.
De kinderen worden gezien door de beroepskrachten.
De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun
emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin
(boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
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De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de
beroepskrachten.
De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. De kinderen zijn klaar met buiten spelen
en gaan naar binnen. De beroepskracht zegt: 'Wat gaan we zo doen?' De kinderen reageren
enthousiast: 'Boterham eten!' De beroepskracht zegt: 'Wat moeten we dan nog eerst doen?' De
kinderen gaan opruimen, al het speelgoed gaat in de schuur.
De kinderen krijgen complimentjes van de beroepskracht: 'Wat ben jij sterk zeg!' En tegen een
ander kind zegt zij: 'Goed zo X! Pak jij die fiets?'
De kinderen worden in hun gedrag bekrachtigd door de positieve houding van de beroepskracht en
de complimentjes die zij geeft.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden
uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden,
taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat
worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Er is een divers aanbod in materialen en activiteiten op deze locatie. Kinderen krijgen de
mogelijkheid om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.
In de buitenruimte worden kinderen bijvoorbeeld op verschillende wijze uitgedaagd in hun
ontwikkeling: er zijn onder andere een grasveld, fietsjes, dieren en een speelhuisje aanwezig.
In de binnenruimte zijn er een hoge box, een grondbox, een huishoek, constructiemateriaal,
boekjes, een speelmat, een thematafel en in het thema: het bed van Sinterklaas.
Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig hun jas en schoenen uit te trekken. De
beroepskracht begeleidt de kinderen hierin en helpt waar nodig. Zo zegt zij: "X lukt het? Zal ik je
helpen?
Ook worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig naar de wc te gaan.
De kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken met betrekking tot hun spelactiviteit.
Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid en uitgedaagd in hun ontwikkeling in diverse
vaardigheden.
Conclusie:
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kinderdagverblijf draagt
er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot verantwoorde dagopvang wordt voldaan.
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Voorschoolse educatie
De locatieverantwoordelijke heeft de volgende documenten voor VE aangeleverd:
•
Algemene informatie kinderdagverblijf De Wilgenhof in Hengelo, augustus 2021
•
Algemene beleidsplan van Juut en Co: Beleidsplan 06-05-2021, Kinderdagverblijf en
Peuteropvang
•
Opleidingsplan Juut & Co kinderopvang 2021
Deze documenten zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft
uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan
de hand hiervan bij.
•
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.
•
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 vooren 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 OF 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.
•
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
•
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.
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Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
•
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft
uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan
de hand hiervan bij.
De houder heeft hierover in het pedagogisch beleidsplan onder andere het volgende opgenomen:
Dit beleidsplan geeft richtlijnen voor het pedagogisch handelen en een beeld van het pedagogisch
klimaat bij Juut & Co. Dit pedagogisch beleid is niet statisch en daarom aan verandering
onderhevig. Door de inbreng van ouders, pedagogisch medewerkers en natuurlijk de kinderen
ontwikkelt het beleid zich iedere dag. Dit plan beschrijft hoe wij nu en in de komende jaren willen
werken. De algemene informatie per locatie is een toevoeging op dit beleid.
De houder geeft aan dat het een meerjaren plan betreft en dat ouders, pedagogisch medewerkers
en de kinderen inbreng hebben. Er is echter niet concreet omschreven hoe de houder de uitvoering
jaarlijks evalueert en het plan zo nodig aan de hand hiervan bij stelt. Hiermee wordt niet volledig
aan de voorwaarde voldaan en is de overtreding niet hersteld en blijft bestaan.
•

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.

Er zijn 7 kinderen en twee beroepskrachten aanwezig op de dag van de inspectie. Ten tijde van dit
onderzoek blijkt dat beide aanwezige beroepskrachten niet beschikken over een VE-kwalificatie.
Eén van de beroepskrachten geeft aan dat zij wel graag de training voor certificering zou willen
volgen. De overtreding is hiermee niet hersteld en blijft bestaan.
•

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 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.

Ten tijde van dit onderzoek blijkt dat beide aanwezige beroepskrachten niet beschikken over een
VE-kwalificatie. Eén van de beroepskrachten geeft aan dat zij wel graag de training voor
certificering zou willen volgen. De overtreding is hiermee niet hersteld en blijft bestaan.
•

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

Van de twee aanwezige beroepskrachten beschikt één beroepskracht over een 3F niveau op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Hiermee wordt er niet voldaan aan de gestelde
eisen voor VE. De overtreding is hiermee niet hersteld en blijft bestaan.
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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

De houder heeft hierover in het opleidingsplan onder andere het volgende opgenomen:
Jaarlijks wordt een actueel opleidingsplan voor de pedagogisch medewerkers van Juut & Co
opgesteld, zodat er sprake is van permanente educatie binnen de organisatie. Hierin wordt mede
de evaluatie van het voorgaande jaar over het opleidingsplan meegenomen, zodat
kwaliteitsbewaking van scholing pedagogisch medewerkers een feit is.
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde.
Pedagogisch beleidsplan
In het pedagogisch beleidsplan is de visie op voorschoolse educatie opgenomen, en:
•
de betrokkenheid van ouders bij de VE;
•
de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en de VE-activiteiten hierop
worden aangepast;
•
de aansluiting en overdracht naar het basisonderwijs;
•
de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
In bovengenoemde beleidsstukken is hierover onder andere het volgende opgenomen:
8.3 Voorschoolse educatie (VE)
8.3.1 VE
Voorschoolse educatie is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge
kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte
activiteitenaanbod op alle locaties van Juut & Co komt tot stand met de methode Startblokken. Zo
zorgt Startblokken er voor dat alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool kunnen.
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. 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.
Iedere locatie van Juut & Co met een VE-aanbod voldoet aan bovengenoemde norm.
VE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen.
Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van
taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, denk dan ook aan
vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.
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De VE locaties gebruiken het observatiesysteem KIJK om de ontwikkeling van de kinderen
systematisch in beeld te brengen (zie 1.4.2 Oudercontacten en 7.1.3. KIJK). Het werken met het
observatiesysteem KIJK ondersteunt de pedagogisch medewerker bij het signaleren van
begeleidingsbehoefte of zorgvragen en het afstemmen van de aanpak hierop. Wanneer er in KIJK
een ontwikkelingsgebied te zien is, waarbij stimulering een positief effect kan hebben, richten we
ons aanbod daar op af.
Hoe werkt VE nu in de praktijk?
Bij Juut & Co krijgen de kinderen binnen Startblokken, als erkend VVE programma, activiteiten
aangeboden die gepland worden vanuit de SLO doelen voor de reken- en denkontwikkeling, de
taalontwikkeling, en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Aangezien het SLO geen streefdoelen
heeft ontwikkeld voor de motorische ontwikkeling houden wij ons aan de ontwikkellijnen van KIJK
en zijn deze leidend voor het ontwerpen van activiteiten.
In de dagelijkse werkpraktijk komt dit tot uiting in activiteiten die aangeboden worden in de grote
kring en als gedifferentieerd aanbod in de kleine kring.
Tenslotte komen de SLO streefdoelen en de ontwikkelingsgebieden aan bod tijdens het spelen in de
hoeken; de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en de themahoek. Elke groep maakt gebruik van
de hoeken en de kinderen kunnen hier zelf speelgoed pakken. Doordat er binnen Juut & Co veel
aandacht is voor het inrichten van de rijke speelleeromgeving, doordat de kinderen veel in de
gelegenheid worden gesteld om hun spel te spelen in die uitdagend en rijk ingerichte hoeken en
doordat ze, wanneer nodig, adequaat begeleid worden in hun spel door de pedagogisch
medewerkers, wordt er een goede voedingsbodem gelegd waarop ontwikkelingsgericht spelen
volop ontwikkeld kan worden.
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.
VE en gemeentelijk beleid
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VE. Vaak subsidieert de
gemeente een landelijk erkend VE programma. Kinderen die risico lopen op een
onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen, verleend door het
consultatiebureau van de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ). Dit bekent dat zij het advies krijgen extra
dagdelen naar de opvang te komen.
De gemeente kiest de doelgroepen en stelt het minimaal aantal dagdelen vast. De gemeente
besluit ook wie de keuze voor een VVE-programma maakt: de gemeente zelf, de basisschool of de
opvangorganisatie. Bij de VE-opvanglocaties werkt minimaal 1 VVE-gekwalificeerde beroepskracht.
Beoordeling in de praktijk heeft niet plaatsgevonden, op dit moment zijn er geen VE-kinderen voor
opvang aanwezig.
Conclusie:
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden. De overtredingen van het nader
onderzoek uit 2020 met betrekking tot de voorschoolse educatie zijn door de houder niet volledig
hersteld.
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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 aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 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)
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
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)

13 van 42
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-11-2021
Juut & Co KDV De Wilgenhof te Hengelo (Gld)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder (Mw. Miranda Verwaaijen, 25-11-2021)
Interview anders namelijk: (Beroepskrachten 23-11-2021)
Observatie(s) (23-11-2021)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (Juut en Co, 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie kinderdagverblijf De Wilgenhof in Hengelo,
augustus 2021)
Opleidingsplan voorschoolse educatie (2021 Kinderopvang Juut en Co)

14 van 42
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-11-2021
Juut & Co KDV De Wilgenhof te Hengelo (Gld)

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
Houder
De houder is als bestuurder ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang
(PRK). Daarbij is de verklaring omtrent gedrag goedgekeurd.
Bewoner locatie
De bewoner van de aanwezige woning op dit adres is ingeschreven en gekoppeld in het PRK aan de
houder Juut en Co.
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld in het PRK aan de houder Juut en
Co.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De beroepskrachten die op deze locatie worden ingezet, beschikken over een diploma dat volgens
de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven.
Beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Op het moment van inspectie zijn er geen stagiairs en/of beroepskrachten aanwezig op de locatie.
De houder geeft aan dat er wel stagiaires werkzaam zijn binnen KDV De Wilgenhof, maar dat zij
altijd boventallig op de groep staan.
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Pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft voor de organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch
coach aangesteld. Er is aangetoond dat zij beschikken over een passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk, te weten:
•
Pedagogisch beleidsmedewerker: hbo-personeel en arbeid
•
Pedagogisch coach: Pedagogische kwaliteit en coaching, Timpaan onderwijs
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op deze locatie worden maximaal 11 kinderen van 0-4 jaar oud tegelijkertijd in een vaste
stamgroep opgevangen. Aan de groep worden vaste beroepskrachten gekoppeld. Inzet van
voldoende beroepskrachten wordt bepaald aan de hand van de rekentool (1ratio.nl) en geborgd.
Op de dag van het onderzoek zijn er 7 kinderen en twee beroepskrachten aanwezig.
De verdeling in leeftijd is als volgt:
Leeftijd
kinderen:
0-1 jaar
1-2 jaar
2-3 jaar
3-4 jaar
Totaal:

Aantal aanwezige
kinderen:
2
3
1
1
7

Aantal aanwezige
beroepskrachten:

Aantal benodigde
beroepskrachten:

2

2

Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht- kind-ratio (BKR).
Afwijken van de beroepskracht-kindratio
De locatieverantwoordelijke geeft aan dat er niet afgeweken wordt van de BKR tijdens de
openingstijden van KDV De Wilgenhof. Hierover is onder andere het volgende opgenomen in het
Pedagogisch beleidsplan:
Bij KDV Steenderen, KDV Hengelo en alle peuteropvanglocaties wordt er niet afgeweken van de
BKR norm.
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4
Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum
wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene
in het kindercentrum aanwezig.
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Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
In het Beleid veiligheid en gezondheid heeft de houder onder andere het volgende opgenomen:
Achterwachtregeling
Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is een achterwacht, een persoon die binnen
15 minuten ter plekke kan zijn, noodzakelijk:
•
Er is één pm-er op de locatie en er wordt voldaan de BeroepsKrachtRatio (BKR). De
achterwacht is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. De
achterwacht is tijdens de opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
•
Er is één pm-er op de locatie en er wordt niet voldaan aan de BKR (de drie-uursregeling). Een
tweede volwassene is op de locatie aanwezig.
Uit de aangeleverde documenten blijkt niet op welke wijze er ten minste één andere volwassene in
het kindercentrum aanwezig is, indien er slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, ter ondersteuning van deze beroepskracht.
Hierdoor is ook niet duidelijk of er wordt voldaan aan de voorwaarde dat er altijd een tweede
volwassene in het kindcentrum aanwezig is tijdens de afwijking van de BKR.
Hiermee voldoet de houder niet aan de voorwaarde.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt deels voldaan. De overtreding van het nader onderzoek uit
2020 met betrekking tot personeel en groepen is door de houder niet volledig hersteld.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt
over de verschillende kindercentra. Het gaat om de verplichte rekenformule (50 uur x het aantal
kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers) die is opgenomen in Bijlage 2, als
bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en
dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders.
In het document 'Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach Juut & Co 2020' staat
omschreven:
"Wij hebben besloten de functie te splitsen in de functie pedagogisch beleidsmedewerker en de
functie pedagogisch coach.
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Voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker is Hester Salomé aangewezen.
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan
breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de
pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het
bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt
volgens dezelfde pedagogische visie.
Momenteel heeft Juut & Co 16 kind centra en 23 FTE in dienst. Het aantal uur dat de pedagogisch
beleidsmedewerker per jaar wordt ingezet is minimaal 800 uur.
Voor de functie van pedagogisch coach zijn Carola Scholten en Anja Lammers
aangewezen.
De functie pedagogisch coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de
pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch
medewerkers op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De pedagogische coach
fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan.
Momenteel heeft Juut & Co 16 kind centra en 23 FTE in dienst. Het aantal uur dat de pedagogisch
coach per jaar wordt ingezet is minimaal 230 uur."
De houder heeft op grond van de rekenregels bepaald hoeveel uren erin gezet worden betreft de
pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun
werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens.
Hiermee voldoet de houder aan één voorwaarde.
De houder exploiteert echter meerdere kindercentra. Hierdoor ontstaat de verplichting om de wijze
waarop de houder de pedagogisch beleidsmedewerkers inzet, verdeelt over de verschillende
kindercentra. Tevens moet de houder dit schriftelijk vastleggen zodat dit inzichtelijk is voor de
beroepskrachten en ouders.
Dit is niet het geval. Er is niet inzichtelijk gemaakt welke coaching uren toekomen aan locatie Juut
& Co KDV De Wilgenhof.
Informeren van ouders
Ouders kunnen in het pedagogisch beleidsplan lezen over de coaching. Echter mist hier de
urenverdeling van de coaching specifiek voor de locatie.
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In de praktijk
De beroepskrachten vertellen over de ontvangen coaching. Deze heeft vooral bestaan uit kennis
maken, een observatie op de groep en een gesprek over de observatie. Eén beroepskracht geeft
aan al enkele handvatten en ideeën te hebben gekregen.
De houder heeft per email het volgende document aangeleverd met de verantwoording van de
ingezette coachingsuren in 2020:
Verantwoording uren coaching over 2020
Verslag Pedagogisch coach Carola Scholten
Afgelopen jaar (2020) heb ik mij vooral geconcentreerd op het verder coachen van de groepen
n.a.v. de opstart van de vorige coach Anja in 2019. Zij was begonnen met de groepen meer
richting startblokken te ontwikkelen en daarbij individuele vraagstukken aan te pakken.
In deze opzet ben ik doorgegaan. Over het algemeen zijn de groepen nu redelijk a.d.h.v.
startblokken ingericht. Er is veel verandering doorgemaakt op enkele groepen. Andere groepen is
het bij kleine veranderingen gebleven.
Enkele pedagogisch medewerkster hebben meer hulp gevraagd en deze waar mogelijk ook
gekregen. De verandering bij de desbetreffende personen is goed waarneembaar.
De BSO locatie in Halle heeft ook een grote verandering ondergaan. Hier zitten veel uren in en de
verandering is daarbij goed zichtbaar.
De coaching dagen zijn afgelopen jaar variabel geweest. Door de vele verandering (Corona,
zwangerschapsverlof, vakanties etc.) door het jaar heen was dit ook niet anders mogelijk.
Hoewel dit geen overzicht is van daadwerkelijk ontvangen coachingsuren, concludeert de
toezichthouder wel dat het aannemelijk is dat er coaching is ontvangen.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt deels voldaan.
De houder voldoet wel aan de voorwaarden betreft de op grond van de rekenregels bepaalde uren
van de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering
van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie van pedagogische
beleidsvoornemens.
De houder voldoet niet betreft het inzichtelijk maken welke coaching uren toekomen aan locatie
Juut & Co KDV De Wilgenhof zijn gekoppeld. Dit is dan ook niet inzichtelijk voor ouders en
beroepskrachten.
Bij het jaarlijks onderzoek van 2022 zal worden beoordeeld of in de praktijk het minimaal aantal
uren daadwerkelijk is ingezet en of elke beroepskracht coaching heeft ontvangen over 2021.
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Stamgroep
Op deze locatie worden maximaal 11 kinderen van 0-4 jaar tegelijkertijd in een vaste stamgroep
opgevangen. Aan de groep zijn vaste beroepskrachten gekoppeld. Ouders worden bij intake op de
hoogte gebracht van de vaste beroepskracht voor deze stamgroep. Kinderen maken gebruik van
één vaste stamgroep.
Mentorschap
Aan alle kinderen is een mentor toegewezen. Ouders zijn tijdens de intake op de hoogte gebracht
wie de mentor van hun kind is. Er zijn momenteel meerdere vaste beroepskrachten werkzaam op
deze locatie, zij zijn gezamenlijk de mentor van alle kinderen.
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder (Mw. Miranda Verwaaijen, 25-11-2021)
Interview anders namelijk: (Beroepskrachten 23-11-2021)
Observatie(s) (23-11-2021)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (Juut en Co, 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie kinderdagverblijf De Wilgenhof in Hengelo,
augustus 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Juut & Co 2020)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De toezichthouder heeft de beroepskrachten gevraagd naar de bekendheid met het Beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Juut & Co; KDV De Wilgenhof in Hengelo, versie 1205-2021.
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.
•
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s
zich verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die
gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de
wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in
opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord
kan worden door een andere volwassene.
•
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
•
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving
van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de
beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het
kindercentrum aanwezig is.

21 van 42
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-11-2021
Juut & Co KDV De Wilgenhof te Hengelo (Gld)

•

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde
nadere regels.

Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
•
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.
In het Beleid veiligheid en gezondheid is hierover het volgende opgenomen:
Kinderopvang Juut & Co is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een
beleid komt pas goed tot zijn recht in de praktijk als alle medewerkers zich betrokken voelen en dit
ook uitdragen. Daarom zal er tijdens het teamoverleg een thema over veiligheid en gezondheid op
de agenda staan. Dit om in gesprek te blijven over het beleidsplan en scherp te blijven over onze
werkwijzen. Indien noodzakelijk kan dan het beleid meteen aangepast worden om actueel te
blijven. Het is een continu proces van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren.
Hiermee voldoet de houder aan deze voorwaarde.
•

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s
zich verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die
gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de
wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in
opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord
kan worden door een andere volwassene.

In het Beleid veiligheid en gezondheid is onder andere hierover het volgende opgenomen:
BIJLAGE
Plan van aanpak
Risico
Maatregel
Termijn
Vermissing Beleid over vermissing uitgewerkt 12-05-2021 toegevoegd
Hiermee voldoet de houder aan deze voorwaarde.
•

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.

In het Beleid veiligheid en gezondheid is niets opgenomen over de wijze waarop de houder van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de
evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers en ouders.
Hiermee voldoet de houder niet aan de voorwaarde.
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•

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving
van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de
beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het
kindercentrum aanwezig is.

In het Beleid veiligheid en gezondheid heeft de houder onder andere het volgende opgenomen:
Achterwachtregeling
Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is een achterwacht, een persoon die binnen
15 minuten ter plekke kan zijn, noodzakelijk:
• Er is één pm-er op de locatie en er wordt voldaan de BeroepsKrachtRatio (BKR). De achterwacht
is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. De achterwacht is tijdens
de opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
• Er is één pm-er op de locatie en er wordt niet voldaan aan de BKR (de drie-uursregeling). Een
tweede volwassene is op de locatie aanwezig.
Uit de aangeleverde documenten blijkt niet op welke wijze er afgeweken wordt van de BKR.
Hierdoor is ook niet duidelijk of er wordt voldaan aan de voorwaarde dat er altijd een tweede
volwassene in het kindcentrum aanwezig is tijdens de afwijking van de BKR.
Hiermee voldoet de houder niet aan de voorwaarde.
•

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde
nadere regels.

Tijdens deze inspectie blijkt dat beide aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een geldig
EHBO-certificaat.
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis hebben genomen van het
Beleid veiligheid en gezondheid.
Conclusie:
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden. De overtredingen van het nader
onderzoek uit 2020 met betrekking tot de voorschoolse educatie zijn door de houder niet allemaal
hersteld.
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van KDV De Wilgenhof heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die
er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze,
dat hij onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig
maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van
een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg
blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt
aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en
stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
•
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze
dat, indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat
een ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of
heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan
dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
•
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze
dat, indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke
persoon die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder
geboden kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur
kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe
aangewezen opsporingsambtenaar.
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De beroepskrachten hebben onvoldoende kennis met betrekking tot de meldplicht en het
inschakelen van de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Hiermee wordt niet voldaan aan de
voorwaarden waarin de houder de kennis omtrent dit onderwerp voldoende bevordert.
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
•
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
Uit het interview met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij onvoldoende op de hoogte zijn
van de inhoud van de meldcode. Zo kunnen ze onder andere het stappenplan, het afwegingskader
en signalen onvoldoende benoemen en weten niet goed hoe te handelen bij grensoverschrijdend
gedrag.
•

•

•

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze,
dat hij onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig
maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van
een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg
blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt
aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en
stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze
dat, indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat
een ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of
heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan
dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze
dat, indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke
persoon die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder
geboden kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur
kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe
aangewezen opsporingsambtenaar.

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij onvoldoende kennis hebben met betrekking
tot de meldplicht en het inschakelen van de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Hiermee wordt
niet voldaan aan de voorwaarden waarin de houder de kennis omtrent dit onderwerp voldoende
bevordert.
Conclusie:
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden. De overtredingen van het nader
onderzoek uit 2020 met betrekking tot de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zijn
door de houder niet hersteld.
En er is een nieuwe overtreding geconstateerd.

25 van 42
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-11-2021
Juut & Co KDV De Wilgenhof te Hengelo (Gld)

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder (Mw. Miranda Verwaaijen, 25-11-2021)
Interview anders namelijk: (Beroepskrachten 23-11-2021)
Observatie(s) (23-11-2021)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderopvang Juut & Co; KDV De Wilgenhof in Hengelo, 1205-2021)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Pedagogisch beleidsplan (Juut en Co, 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie kinderdagverblijf De Wilgenhof in Hengelo,
augustus 2021)
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Informatie
De
•
•
•
•

houder informeert ouders aan de hand van:
Intakegesprek;
Nieuwsbrieven;
Website;
E-mails

De houder heeft de gewoonte om inspectierapporten op de website van de houder te plaatsen na
ontvangst van het inspectierapport. De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen door middel van informatie op de website onder de aandacht
van ouders.
De houder heeft een website: https://www.juutenco.nl/, daarop is het pedagogisch beleid
geplaatst.
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt
voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskrachtkindratio.
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
•
In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder het volgende hierover opgenomen: Bij KDV
Steenderen, KDV Hengelo en alle peuteropvanglocaties wordt er niet afgeweken van de BKR
norm. Hiermee voldoet de houder aan deze voorwaarde.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. De overtreding van het nader onderzoek uit 2020
met betrekking tot informatie is door de houder hersteld.
Er zijn geen nieuwe overtredingen op dit onderdeel geconstateerd.
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Klachten en geschillen
De houder van het kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie.
De houder heeft een schriftelijke regeling getroffen voor de behandeling van klachten. Deze
voldoet aan de voorwaarden.
Tekortkomingen naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek in 2020 en te beoordelen
tijdens dit nader onderzoek:
•
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan onder de aandacht van ouders bij het intakegesprek. Ouders krijgen dan de
klachtenregeling aangereikt. Echter de klachtenregeling is door de houder aangepast per 01-032021 en deze nieuwe versie is voor ouders niet direct inzichtelijk.
Bevindingen jaarlijks onderzoek 2021 in combinatie met dit nader onderzoek:
•
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan onder de aandacht van ouders bij het intakegesprek. Ouders krijgen dan
de klachtenregeling aangereikt. Daarnaast is de laatste klachtenregeling ook inzichtelijk op de
website van de houder.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. De overtreding van het nader onderzoek uit 2020
met betrekking tot klachten en geschillen zijn door de houder hersteld.
Er zijn geen nieuwe overtredingen op dit onderdeel geconstateerd.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Beroepskrachten 23-11-2021)
Landelijk Register Kinderopvang
Website (www.juutenco.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Juut en Co, 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie kinderdagverblijf De Wilgenhof in Hengelo,
augustus 2021)
Klachtenregeling (Juut & Co, 01-03-2021)
Aansluiting geschillencommissie
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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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 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)
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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
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)
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)
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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)
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 )
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 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 EUberoepskwalificaties, 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)
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 )
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)
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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 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)
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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
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen,
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Juut & Co KDV De Wilgenhof

Website

: http://www.juutenco.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000011115890

Aantal kindplaatsen

: 11

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. D. van der Kolk
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Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Bronckhorst

Adres

: Postbus 200

Postcode en plaats

: 7255 ZJ HENGELO GLD

Planning
Datum inspectie

: 23-11-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 08-02-2022

Zienswijze houder

: 18-02-2022

Vaststelling inspectierapport

: 18-02-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 18-02-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-02-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 23-02-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze
Wij zijn erg tevreden over het pedagogisch klimaat op deze locatie. De beroepskrachten die op dat
moment aanwezig waren zijn inmiddels bezig zich te scholen voor de VE-kwalificatie.
Door tijdens de vergaderingen met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie het
pedagogisch beleid op de agenda terug te laten komen, kunnen we elke keer weer opnieuw
bekijken of ons pedagogisch beleidsplan nog actueel is en of dit wellicht bijgesteld moet worden.
Inmiddels is het opleidingsplan voor 2022 opgesteld door onze pedagogisch coach, waarin
inzichtelijk is welke coaching uren toekomen aan alle locaties en dus ook KDV De Wilgenhof. Dit
plan zal als bijlage bij het pedagogisch beleidsplan worden opgenomen. De beroepskrachten zullen
hierover worden geïnformeerd en dit wordt geplaatst op onze website, zodat het inzichtelijk is voor
ouders. Dit plan zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Bij KDV De Wilgenhof wijken we niet af van de BKR, dit is opgenomen in het beleidsplan ‘Veiligheid
en gezondheid’. Op elke groep/locatie is een actuele versie aanwezig van het beleidsplan ‘Veiligheid
en gezondheid’ en van alle protocollen, deze zijn op verzoek inzichtelijk voor alle ouders.
Wij hebben alle medewerkers verzocht een online training te volgen, waarin de meldplicht, het
inschakelen van de vertrouwensinspecteur en de te volgen procedure/stappenplan opnieuw onder
de aandacht wordt gebracht.
Met vriendelijke groet,
Miranda Verwaaijen
Kinderopvang Juut & Co
Nijverheidsweg 7
7071 CH Ulft
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