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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. 

 

In verband met de huidige corona-maatregelen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de 

richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Het bezoek op de locatie is zo kort mogelijk gehouden. 

 

De volgende voorwaarden binnen de domeinen zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen. 

Beschouwing 

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

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

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

 

Feiten over het kindcentrum 

Peuteropvang Nijntje maakt onderdeel uit van kinderopvang Juut & Co. De peuteropvang maakt 

gebruik van een vaste groepsruimte in de basisschool. Deze ruimte wordt ’s middags ingezet voor 

buitenschoolse opvang. Op deze peuteropvang wordt Voorschoolse Educatie (VE) aangeboden. Er 

zijn 15 kindplaatsen. 

Juut & Co Peuteropvang Nijntje is geopend op maandag- t/m vrijdagochtend van 8.15-12.15 uur. 

 

Inspectie geschiedenis 

April 2019: Jaarlijks onderzoek, herstelaanbod. 

Oktober 2020: Jaarlijks onderzoek, er zijn tekortkomingen geconstateerd betreffende het domein 

"Pedagogisch klimaat"; betreffende de voorwaarden Voorschoolse Educatie (VE) 

  

Bevindingen 

Op 8 november 2021 is Juut & Co Peuteropvang Nijntje in opdracht van de gemeente Bronckhorst 

bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Aan de inspectie is door de beroepskracht en de houder alle 

medewerking verleend. De locatie voldoet grotendeels aan de onderzochte voorschriften.  

Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein: 

• Personeel en groepen; inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 

Nadere toelichting is te lezen in onderstaand 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 

 

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. 

 

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

Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 

0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Juut & Co Peuteropvang Nijntje beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan: 'Pedagogisch 

beleidsplan', versie 6 mei 2021. Daarnaast is er nog een document 'Peuteropvang Nijntje Halle'.  

Pedagogische praktijk 

In de Wet Kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

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. 

  

Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 

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

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

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

kunnen voelen. 

 

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

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

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

omgeving. 
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C. 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. 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.  

 

Hieronder worden 2 aspecten verder uitgelicht: 

 

Tijdens de inspectie op maandagochtend 8 november 2021 waren er 7 kinderen in de leeftijd van  

2 tot 4 jaar met 1 beroepskracht. De kinderen spelen binnen. 

 

Observatie A 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Aan tafel wordt er gekleid. Een kind stopt klei in zijn broekzak. De beroepskracht reageert hierop: 

'Oh stop maar niet in je broekzak, want kijk er komen allemaal pluisjes op de klei. Deze klei mag je 

weggooien in de prullenbak.' De beroepskracht geeft de klei met pluisjes aan het kind. Het kind 

gooit de klei in de prullenbak. 

 

'X ben je een beetje moe?' Het kind knikt ja. 'Je mag wel bij mij aan tafel zitten. Kun je ook kleien.' 

Het kind knikt ja en loopt richting de beroepskracht.  

 

Observatie B 

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

De beroepskracht begint het opruimliedje te zingen: 'Wij gaan opruimen!' De kinderen beginnen 

met opruimen en weten wat er van hen verwacht wordt. Het spelmateriaal is makkelijk door 

kinderen zelf te pakken, gebruiken en weer op te bergen. De beroepskracht stimuleert het 

opruimen en bevraagt kinderen: 'Weet jij waar de appel mag?' Het kind knikt nee. 'Kom maar eens 

mee.' De beroepskracht en het kind lopen naar de huishoudhoek en ruimen de appel op de juiste 

plek op. 

 

Conclusie 

Juut & Co Peuteropvang Nijntje beschikt over een pedagogisch beleidsplan en biedt verantwoorde 

kinderopvang. 



 

 

6 van 20 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-11-2021 

Juut & CO Peuteropvang Nijntje te Halle 

 

Voorschoolse educatie 

Programma voorschoolse educatie (VE) 

Juut & Co Peuteropvang Nijntje werkt volgens de VE (Voorschoolse Educatie) Startblokken 

Basisontwikkeling. Dit is een erkend programma voor Voorschoolse Educatie (VE). 

 

Voorschoolse educatie in het pedagogisch beleidsplan 

In het algemeen pedagogisch beleidsplan van is een apart hoofdstuk VE opgenomen. 

  

In het pedagogisch beleidsplan worden de volgende voorwaarden beschreven: 

• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop 

deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten; 

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

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

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

van voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd; 

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

kinderen; 

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

wijze waarop passend materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld; 

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

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

vroegschoolse 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. 

 

In de praktijk 

Kinderen worden geprikkeld om tot spel te komen door een passende en overzichtelijke ingerichte 

groepsruimte. Er zijn verschillende hoeken, waaronder; bouwhoek, huishoek, leeshoek. De kasten 

zijn zo ingericht dat de materialen toereikend zijn voor de peuters.  

 

Er wordt gewerkt met thema’s. Momenteel is er een rust week. Thema herfst is afgesloten en 

volgende week begint thema Sinterklaas. De beroepskracht vertelt: 'De december maand is zo'n 

drukke week, daarom is er deze week een rust week'.  

 

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven:  

"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." 

Ouders worden op verschillende wijze geïnformeerd. Zo krijgen ouders onder andere 

nieuwsbrievenbrieven mee voorgaand aan een nieuw thema, vindt er een uitgebreide overdracht 

plaats, ook heeft de beroepskracht een groepsapp met ouders waarin zij foto's en filmpjes deelt. 

De beroepskracht vertelt dat de gemeente Bronckhorst een initiatief is gestart waar kinderopvang 

organisatie Juut & Co aan mee doet om ouders nog meer te betrekken bij de opvang. Echter is dit 

door Corona opgeschoven.  
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De kinderen worden structureel gevolgd in hun ontwikkeling en worden geobserveerd aan de hand 

van KIJK door de mentor van het kind. Ouders hebben minimaal 2x een ontwikkelingsgesprek met 

de mentor. Daarnaast is er sprake van een warme overdracht. Deze warme overdracht vindt 

telefonisch of op de betreffende basisschool plaats. 

 

De samenwerking met de basisschool verloopt goed. Zo worden de thema’s op elkaar afgestemd, 

worden er uitjes gepland waar beiden aan deelnemen zoals; voorleesontbijt en sinterklaasfeest. 

 

Omvang van aanbod VE 

In het algemeen pedagogisch beleidsplan, hoofdstuk 8.3. Beleid op VE, is terug te vinden: 

 "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." 

 

In de algemene informatie 'Peuteropvang Nijntje Halle' staat: 

"De dagdelen zijn van 08:30 uur tot 12.30 uur op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmorgen." 

"U kunt uw kind om 8.30 uur komen brengen en om 12.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald 

worden." 

 

Het pedagogisch beleidsplan en de algemene informatie zijn beide nodig om de uitgebreide 

beschrijving over het aanbod voor 960 uur VE te vinden.  

  

Groepsgrootte en aantal beroepskrachten 

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. 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. 

  

Kwalificaties beroepskrachten VE 

De beroepskracht VE zijn in het bezit van een certificaat voorschoolse educatie die hiervoor 

kwalificeert en beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F.  

  

Opleidingsplan 

De houder heeft een opleidingsplan; "Opleidingsplan 2021 Kinderopvang Juut & Co" (inclusief VE).  

 

Conclusie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan inclusief VE en biedt verantwoorde kinderopvang. 

Hiermee wordt voldaan aan deze wettelijke voorschriften.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht, d.d. 08-11-2021) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 08-11-2021) 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 

• Plaatsingsoverzicht 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Certificaten voorschoolse educatie 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskracht op de locatie tijdens het inspectiebezoek is ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

Diploma's beroepskrachten 

De beroepskracht die op deze locatie wordt ingezet beschikt over een diploma die volgens de 

geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geeft. De toezichthouder heeft de beroepskwalificatie 

van deze beroepskracht per e-mail ontvangen. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder heeft een pedagogische coach en een pedagogische beleidsmedewerker aangesteld. 

Beide medewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding conform de 

cao. 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie waren er 7 kinderen van 2 tot 4 jaar met 1 beroepskracht. 

 

De beroepskracht-kindratio is daarmee geborgd. 

 

Op basis van een steekproef zijn weken 43 t/m 45 ook gecontroleerd over de beroepskracht-

kindratio. Deze voldoet. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inleiding: 

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. 

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 er ingezet 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 Peuteropvang Nijntje. 
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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. 

 

In de praktijk 

De beroepskracht vertelt over de ontvangen coaching. Deze heeft vooral bestaan uit kennis maken, 

een observatie op de groep en een gesprek over de observatie. De beroepskracht geeft aan al 

enkele handvatten en ideeën te hebben gekregen. 

 

De houder kan geen document aanleveren met de daadwerkelijk ingezette coaching uren. Hierover 

laat de houder het volgende, per e-mail op 25-11-2021, weten: 

“Helaas zijn in 2020 door de toenmalige coach de exacte uren coaching niet bijgehouden.  

Van onze pedagogisch medewerkster in Halle hebben wij doorgekregen dat de coach destijds een 

ochtend is komen kijken op de groep en dat dit aansluitend door de coach met haar besproken is. 

Inmiddels hebben wij een nieuwe coach, die de gecoachte uren over dit jaar wel heeft 

bijgehouden.” 

 

Hierdoor concludeert de toezichthouder dat het aannemelijk is dat er coaching is ontvangen. 

 

Conclusie 

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 Peuteropvang Nijntje zijn gekoppeld. Dit is dan ook niet inzichtelijk voor ouders en 

beroepskrachten.  

 

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) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij Juut & Co Peuteropvang Nijntje worden de kinderen opgevangen in een stamgroep. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht, d.d. 08-11-2021) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 08-11-2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Presentielijsten 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (mail houder, d.d. 25-11-2021) 
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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) 

 
 

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 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) 
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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 ontwikkeling van 

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

afgestemd. 

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

 

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

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

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

 

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

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

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

materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 

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

 

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

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

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

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

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

 

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

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

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

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

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

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 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) 

 

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

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

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

omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing. 

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

 

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

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

acht kinderen. 

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

educatie) 

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 

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

Kinderopvang. 

 
 

OF 

 

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

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

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

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

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) 
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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) 
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Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

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

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

kinderopvang) 

 
 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

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

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

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

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

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

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

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

 
 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & CO Peuteropvang Nijntje 

Website : http://www.juutenco.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032745672 

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 :  M. van Dalen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bronckhorst 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 08-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-12-2021 

Zienswijze houder : 13-12-2021 

Vaststelling inspectierapport : 13-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij hadden in 2020 een coach die helaas niet de uren coaching schriftelijk heeft vastgelegd zodat 

dit inzichtelijk is voor locatie Peuteropvang Nijntje. Er is echter wel sprake geweest van coaching 

op deze locatie Nijntje peuteropvang in Halle. De toenmalige coach is op de groep geweest en 

heeft haar observaties en bevindingen aansluitend met de beroepskracht doorgesproken en enkele 

tips en handvatten aangegeven. 

Inmiddels hebben wij sinds oktober 2021 een nieuwe coach en zal er een plan worden gemaakt 

waarin per kindcentrum wordt vastgelegd hoe het verplichte minimaal aantal uren, waarvoor de 

pedagogisch coach wordt ingezet, zal worden verdeeld. Deze verdeling van de uren zal zodanig zijn 

dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de werkzaamheden. Vanzelfsprekend 

worden ook de beroepskrachten van locatie Peuteropvang Nijntje in Halle hierin meegenomen. Dit 

zal schriftelijk worden vastgelegd zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Miranda Verwaaijen 

 

 

 

 

 

 

 


