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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Op 7 oktober 2021 is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek uitgevoerd 

bij Juut & Co Peuteropvang IJzevoorde. 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 11 maart 2021 zijn er tekortkomingen geconstateerd.  

Hierover heeft de gemeente herstelafspraken gemaakt met de houder. Dit nader onderzoek doet 

uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen.  

In dit nader onderzoek worden alleen de tekortkomingen beoordeeld genoemd in de 

herstelafspraken en niet alle andere inspectie-items. 

 

De geconstateerde tekortkomingen: 

- Pedagogisch klimaat; voorschoolse educatie 

- Veiligheid en gezondheid 

- Accommodatie 

 

Bevindingen: 

Tijdens het locatiebezoek is gezien dat de houder zich heeft ingespannen en de tekortkomingen 

heeft hersteld. 

Zie voor een toelichting het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

De tekortkomingen zijn hersteld. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Bij dit nader onderzoek wordt opnieuw de volgende voorwaarde beoordeeld: 

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. 

Voorschoolse educatie 

11 maart 2021 wordt het volgende geconstateerd: 

De houder dient in het pedagogisch beleidsplan, te beschrijven 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. Ten tijde van het 

inspectieonderzoek blijkt dat de houder dit nog niet beschreven heeft, de houder geeft aan dat 

men hier nog mee bezig is. 

 

7 oktober 2021 bij het nader onderzoek heeft de houder de volgende beschrijving gegeven. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven: 

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

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

aan te bieden. 

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.” 

 

IJzevoorde: 

''Wij hebben de mogelijkheid 4 ochtenden opvang aan te bieden als er een VVE kindje zou komen, 

maar hebben de kinderen gecentreerd op de twee ochtenden i.v.m. de kindaantallen. Als je de 

bestaande kinderen verspreid over 4 ochtenden, worden de groepjes wel heel klein, dus vandaar 

dat we het op deze manier doen.'' 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (6-5-2021) 

• Mails van de houder ( 11 en 13 oktober ) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Bij dit nader onderzoek worden opnieuw de volgende voorwaarden beoordeeld: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid dient actueel te zijn en een continu proces te zijn om 

veiligheid en gezondheid te borgen. 

Op enkele punten op basis van een steekproef komen beleid en praktijk niet overeen. 

Tijdens een bezoek aan de locatie worden de tekortkomingen opnieuw beoordeeld. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Op 11 maart 2021 wordt het volgende geconstateerd: 

- dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dat wat de 

houder beschrijft komt niet overeen met de praktijk, zo is er ten tijde van het inspectiebezoek 

geen vrijwilliger aanwezig en is er geen babyfoon, om zo het vier-ogen-principe vorm te geven. 

   

Het beleid gezondheid schrijft het volgende: 

''Kinderen kunnen ziek worden van voedsel dat besmet is met ziekteverwekkers. Daarom werken 

wij bij Kinderopvang Juut & Co met een voedselveiligheidssysteem of te wel de Hygiënecode. Hierin 

staan maatregelen die de kans verkleinen dat kinderen ziek worden van eten. 

Voedselveiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op drie basisprincipes: beheersing van de 

temperatuur, netheid (hygiëne) en controle van de houdbaarheid. Voor de volledige maatregelen 

verwijzen wij naar ons protocol voedselveiligheid.''   

 

In de praktijk is het volgende te zien: 

de verschoontafel is een gewone tafel, waar een waterkraan zich niet bevindt bij de tafel en een 

luier-emmer ontbreekt. De krat met daarin de drinkbekers en het fruit van de kinderen staat op de 

grond, naast de verschoontafel. 

 

- Citaat uit het beleid veiligheid: 

''Dit gedeelte zetten wij af met verrijdbare schotten, zodat wij goed overzicht kunnen blijven 

houden Op de groep is één deur die naar de hal van school leidt en één naar buiten.''  

 

De praktijk is het volgende: 

Ten tijde van de inspectie staan de verrijdbare schotten buiten op het schoolplein, naar het lijkt 

wat vast in het zand en is het rijden moeilijk. Bij navraag geeft de beroepskracht aan dat de 

schotten nu op een vaste plek staan zodat het speelgedeelte voor de peuters is afgeschermd,  

dit leidt tot een veilige speelomgeving 
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7 oktober 2021: 

-Bij navraag bij de beroepskracht , vertelt de beroepskracht het volgende m.b.t. het gezien en/of 

gehoord kunnen worden: '' de school heeft een ondersteuner en deze ondersteuner is op de hoogte 

van de afspraak en loopt met regelmaat binnen''.  

Op die manier worden medewerkers ''gezien en/of gehoord''. 

 

In het beleid staat nu het volgende: 

''Op de dagen dat wij peuteropvang bieden, staat de leidster alleen op de groep. Wij zijn nog 

steeds bezig met het vinden van een vrijwilligster. Dit is niet makkelijk. Wij hebben afspraken 

gemaakt met de leerkrachten. Zij hebben zicht op de groep en lopen onverwacht een keer binnen 

of kijken door het raam van de deur op de groep. Momenteel draait er een kleine kleutergroep ook 

in de PO ruimte, dit omdat de klas te klein is. Deze leerkracht is dus ook in de PO ruimte aanwezig 

tot de zomervakantie van 2021.''   

 

-Bij het bezoek aan de locatie wordt geconstateerd dat er een luier-emmer aanwezig is en de krat 

met etenswaar is van de grond geplaatst en staat niet meer bij de verschoontafel. 

 

-Bij het bezoek aan de locatie wordt geconstateerd dat de verrijdbare schotten zijn verdwenen en 

er voor de peuters een speelplek is wel omheind is. 

Deze buitenplek is opnieuw geïnventariseerd en actueel gemaakt . 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (7 oktober) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (7-10-2021) 

• Mails van de houder ( 11 en 13 oktober ) 
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Accommodatie 
 

Bij dit nader onderzoek wordt opnieuw de volgende voorwaarde beoordeeld: 

De wet kinderopvang geeft aan dat de dagopvang moet beschikken over een aparte vaste 

stamgroepruimte; ''Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte ''. 

Tijdens een bezoek aan de locatie wordt deze tekortkoming opnieuw beoordeeld.  

Eisen aan ruimtes 

Tijdens de inspectie wordt geconstateerd dat de stamgroepruimte door middel van verrijdbare 

kasten wordt verdeeld in 2 ruimtes, waar zich in de andere ruimte een kleutergroep bevindt.  

De wet kinderopvang geeft aan dat de dagopvang moet beschikken over een aparte vaste 

stamgroepruimte; ''Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte''. 

 

''Tijdens de inspectie van 11 maart is het volgende aan de hand: 

De kleutergroep is gelijktijdig structureel aanwezig in de ruimte, het besluit kinderopvang geeft aan 

dat kinderopvang en onderwijs, gescheiden systemen zijn, vermenging is hierdoor niet mogelijk. 

Alleen als het een activiteit betreft. De kleuterklas maakt tot de zomer structureel gebruik van de 

groepsruimte, gescheiden door verrijdbare kasten, zo geeft de beroepskracht aan. Dat betekent 

dat er geen sprake is van een activiteit, dat maakt dat dit niet is toegestaan.'' 

 

Op 7 oktober 2021 wordt geconstateerd dat de kleutergroep zich niet meer in de ruimte bevindt. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (7 oktober) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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) 

 

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 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) 

 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & Co Peuteropvang IJzevoorde 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuteropvang Juut 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 :  S. Smallegange 

Mevr. C. Stijnman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Doetinchem 

Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 07-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 29-10-2021 

 

 

 

 

 

 


