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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. 

 

 
Beschouwing 
 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen 

de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Algemene kenmerken dagopvang: 
Peuteropvang P.U.K. is een onderdeel van Kinderopvang Juut & Co en is gevestigd in Dorpshuis de 
Horst, St. Jansstraat 6 te Keijenborg. Op 24 april 2018 is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd, het 

betreft een verkort onderzoek in opdracht van gemeente Bronckhorst. De peuteropvang staat met 
16 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang en daarnaast wordt er VE 
aangeboden. Halve dagopvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
03-02-2016; voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
04-04-2017; incidenteel onderzoek uitgevoerd i.v.m. overname. Aan alle getoetste voorwaarden 

wordt voldaan. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen: 
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observatie van de 
praktijk, interviews met de beroepskrachten. 
  

Conclusie: 
Op dit moment voldoet de houder nog niet aan alle kwaliteitseisen Kinderopvang die ingaan 
per 1-1-2018. Het betreft de domeinen: "Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen". Zie 
verder uitwerking rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 

 ontwikkeling van sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 

inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
   
 
Pedagogisch beleid 
  
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de 
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat 

een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument. 
Om een helder beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. 
  
Houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan Juut & CO 2018 opgesteld. De opvang 
biedt vier ochtenden per week opvang aan en tijdens deze opvang zijn er altijd twee medewerkers 

aanwezig; één beroepskracht en één vrijwilliger. Op dit moment zijn er maximaal per dagdeel 8 
kinderen aanwezig. 
  
Bevindingen: 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld; 
  

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.  
  
Deze inspectie betreft een verkort onderzoek, bovenstaande voorwaarden zijn getoetst en 
deze voldoen. 
  

 
Verantwoorde dagopvang 
 
Het bieden van verantwoorde dagopvang 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang). 
  
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de 
verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de 

observatie van de pedagogische praktijk. Voor deze observatie maakt de toezichthouder gebruik 
van het ‘Veldinstrument observatie kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR. 
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De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagmorgen 24 april 2018. Op moment van inspectie zijn 
er 8 kinderen aanwezig in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met 1 beroepskracht en 1 vrijwilliger. 
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden: 
  
 fruit -en drinkmoment; 

 verschonen; 
 vrij spelmoment. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van pedagogische basisdoelen (waarbij de 
schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg, 
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

  
Op een sensitieve en responsieve manier met de 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; 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
  
Begroeten 
Een kind wordt door moeder gebracht. De beroepskracht begroet het kind enthousiast en maakt 
een grapje met het kind. Het kind gaat vervolgens bij de andere kinderen aan tafel zitten om mee 
te spelen met een blokkenspel. 

  
Aansluiten 
De beroepskrachten verwoorden de situaties en het gedrag. Bijvoorbeeld de beroepskracht zegt: 

"Ik schuif jullie iets naar achteren, zodat ik nog langs de tafel kan lopen'. De kinderen weten wat 
de beroepskracht gaat doen en waarom ze dit doet. De beroepskrachten praten met taal en 
zinsbouw op het niveau van deze kinderen. 
  

 
Kinderen worden spelenderwijs 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. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 

  
Dagprogramma 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Na binnenkomst is er ruimte 

voor vrijspelen. Er zijn verschillende gestructureerde activiteiten. Een groepje is bezig met Duplo 
en wordt aangemoedigd met "wat een prachtig bouwwerk". Een ander groepje is zich aan het 
verkleden, de verkleedkleren worden met naam genoemd "liefheersbeestje". De beroepskracht 
vraagt wat is dit voor een beestje? En nog een ander groepje wordt voorgelezen. De kinderen 

luisteren aandachtig en doen actief mee als de beroepskracht vragen stelt over het boekje. Een 
kindje aan tafel is druk bezig om kralen in een rooster te leggen. Wanneer het niet lukt en er mee 
wil stoppen ziet de beroepskracht dit en pakt het samen met het kindje op. Wanneer het hierna 
toch lukt wordt het kindje geprezen, "goed zo, zie je wel dat jij het kan, knap hoor!" Het kindje 
gaat hierna verder met het werkje. Na het vrije spelmoment wordt er een liedje ingezet om op te 
ruimen. De kinderen weten dat ze dan moeten stoppen met spelen. Hierna wordt er fruit gegeten 
en wat gedronken. Aan tafel is er volop aandacht voor Moederdag, de presentjes worden ingepakt. 

  
Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. De ruimte is ingericht in verschillende 

hoeken zoals een huishoek met een winkel, een auto hoek en een leeshoek. Op de groep hangen 
werkjes die door de kinderen zijn gemaakt. Tijdens de observatie is thema 'Moederdag' in beeld. 
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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. 
  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 

Samen spelen, samen leren. De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om 
kinderen te laten samenspelen. De beroepskracht speelt samen met de kinderen "treintje", ze laat 
de kinderen het spel bepalen, geeft spelaanwijzingen en wijst de kinderen op elkaar. De 
beroepskracht helpt de kinderen bij hun spel als het even niet zo lekker loopt. Zij geeft een 
aanwijzing waardoor de kinderen weer verder kunnen met hun spel. 
  
  

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. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 

De beroepskrachten reageren naar alle kinderen vriendelijke en duidelijk. De omgangsregels en 
gewoonten zijn duidelijk maar er wordt niet krampachtig aan vastgehouden. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
Voorbeeldfunctie 
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Ze geven de kinderen het 
goede voorbeeld (niet rennen op de trap "speelhuisje" naar boven) van sociale vaardigheden in de 

omgang met andere kinderen. Ze zijn vriendelijk, luisteren met aandacht, troosten en helpen. 
 
Conclusie: de voorwaarden behorende bij verantwoorde dagopvang worden voldoende 

gewaarborgd. 
  
 
Voorschoolse educatie 

 
Peuteropvang P.U.K. is een geregistreerde locatie en er wordt gesubsidieerde voorschoolse 
educatie aangeboden. 
  
Er wordt VE aangeboden op vier dagdelen per week. Tijdens de observatie is 
de enige beroepskracht die vier dagdelen per week wordt ingezet in het bezit van een certificaat 

Startblokken.  
  
Peuteropvang P.U.K. geeft aan te gaan werken volgens de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 

methode Startblokken. Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. 
  
Er is een jaarlijks opleidingsplan 2018 opgesteld. 
  

Tijdens de observatie zijn er 2 kinderen aanwezig die gebruik maken van een VE indicatie. Uit 
gesprek met de beroepskrachten blijkt dat er op dit moment niet gewerkt wordt met een 
ontwikkelingsgerichte aanpak. Beroepskracht is nog zoekende, geeft aan hier nog niet mee te 
werken, materialen en werkwijze invulling is nog in ontwikkeling. 
 
Tijdens het inspectiebezoek niets kunnen inzien hoe invulling wordt gegeven om de ontwikkeling te 
stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling van de VE 

kinderen. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (Beroepskracht) 
 Observaties (24-04-2018) 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
  

Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De verklaring omtrent het gedrag van de vaste beroepskracht die wordt ingezet voldoet aan de 
voorwaarden. Document op locatie ingezien. 
  

Daarnaast worden er structureel vier vrijwilligers wekelijks ingezet op de groep. Op dit moment 
zijn er twee van de vier vrijwilligers ingeschreven in het PRK. Voor SUV-ers (stagiaire-
uitzendkrachten en vrijwilligers) geldt dat deze per 1 maart 2018 opgenomen moeten zijn in het 
PRK, deze vallen niet onder het overgangsrecht. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van 

een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen 
worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is 
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens 

opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en 
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de 
Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister 

kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit 
landelijk register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens 
in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 

2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)  
   

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 

Beroepskracht is passend gekwalificeerd volgens CAO kinderopvang. 
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Aantal beroepskrachten 
  
Deze locatie heeft één stamgroep met max. 16 kindplaatsen. Tijdens observatie zijn er 8 kinderen 
aanwezig met één beroepskracht en één vrijwilliger. 
  

Tijdens opvang zijn er altijd twee medewerkers aanwezig. 
  
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal aanwezige kinderen en beroepskracht (beroepskracht-kindratio) in 
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

Peuteropvang P.U.K. heeft één stamgroep met max. 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
  
Op deze locatie is één vaste beroepskracht werkzaam. Op dit moment maximaal 8 kinderen 
aanwezig per dagdeel. 

  
Uit de gegevens blijkt dat er wordt gewerkt met een mentor, beroepskracht is hiervan op de 
hoogte. Zij is mentor van alle 17 geplaatste kinderen. De beroepskracht geeft aan dat tijdens het 
intake gesprek wordt dit besproken met de ouders en daarnaast 1 keer per jaar vindt er een 
gesprek plaats met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ook bij haal- en brengmomenten 
worden ouders geïnformeerd over eventuele bijzonderheden. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 
 Observaties (24-04-2018) 

 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
  
Uit de beoordeling van de documenten blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat er een risico-

inventarisatie wordt opgesteld. 
  
De houder heeft 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. 
  
De houder 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. De 
houder geeft aan dat beide beroepskrachten en vrijwilliger kinder-EHBO hebben gevolgd. 
  
Ten aanzien van het risico op grensoverschrijdend gedrag organiseert de houder de dagopvang op 

een zodanige manier dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 

  
Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang blijvend te waarborgen is het van 
belang dat de houder samen met de beroepskrachten ervoor zorg draagt dat het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
  
Tijdens het toezicht bezoek is onderzocht of de uitvoering van het beleid de risico’s ook 
daadwerkelijk ondervangt. Daarnaast is onderzocht of de houder overeenkomstig de wettelijke 
meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de 
beroepskracht bevordert. 

  
Bevindingen: 
 De houder 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; 

 De houder 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. 

  
Conclusie 
Inspectie betreft een verkort onderzoek, het veiligheidsbeleid betreffende bovenstaande 
voorwaarden voldoet aan de gestelde eisen Wet Kinderopvang. 

  
De risico’s die tijdens de observatie benoemd zijn betreffen slechts voorbeelden. In het gesprek 
met de beroepskracht is besproken dat de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid tot 
een minimum beperkt zijn en blijven. 

   
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 

 Observaties (24-04-2018) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Pedagogisch beleidsplan 

 



 

11 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-04-2018 
Peuteropvang P.U.K. te Keijenborg 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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, 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) 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 

op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
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; 
e. het vormgegeven 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 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 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 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 personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 

dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 

sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  

Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 

uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a, 

onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuteropvang P.U.K. 

Website : http://www.juutenco.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuteropvang Juut en Co 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 

Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 
KvK nummer : 57064563 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bronckhorst 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 24-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 26-04-2018 
Zienswijze houder : 02-05-2018 
Vaststelling inspectierapport : 02-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-05-2018 
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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 blij met het mooie rapport en het goede pedagogische klimaat op de groep. De leidster 
werkt met Startblokken en heeft voor een bepaalde periode een thema. Op dit thema worden de 
werkjes en activiteiten afgestemd. Deze activiteiten stimuleren één of meerdere 
ontwikkelingsgebieden. Deze gebeuren in de kring maar ook 1 op 1. Zo kunnen wij de behoefte 
afstemmen op ieder kind. Wij zijn bezig met het uitzoeken waar het mis is gegaan in de registratie 

met de ene vrijwilligsters en pakken het verder op om haar zo snel mogelijk wel geregistreerd te 
hebben. De andere vrijwilligsters is nog maar pas gestart en deze registratie loopt. 

 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Mariël te Brake 
Kinderopvang Juut & Co 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


