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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
KDV De Pannevogel in Steenderen is een integraal kindcentrum (IKC). KDV De Pannevogel is een
dagverblijf van kinderopvangorganisatie Juut & Co. Er zijn 2 stamgroepen, een
kinderdagverblijfgroep en een peuteropvanggroep. Naast kinderdagdagverblijf is er een BSO
gevestigd van dezelfde houder in het pand. De kinderopvang vindt plaats in het gebouw van de
basisschool in Steenderen.
Inspectiegeschiedenis
7 december 2015: onderzoek voor registratie.
4 februari 2016: onderzoek na registratie. Aan alle getoetste voorschriften is voldaan.
8 mei 2017: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op het onderdeel Veiligheid &
gezondheid
22 juni 2018: jaarlijks onderzoek. De overtredingen uit het voorgaande jaar zijn hersteld. Er is een
nieuwe overtreding geconstateerd op het domein 'personeel en groepen'.
Voortgang
De overtreding met betrekking tot het vaste gezichten criterium is door de houder hersteld. De
kinderopvang voldoet aan alle onderzochte voorschriften tijdens deze inspectie.
Een nadere toelichting staat in het onderstaande rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum.
Pedagogisch beleid
KDV en peuteropvang Juut en Co De Pannevogel beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De
beroepskrachten zijn hiervan op de hoogte en handelen conform het beleid van Juut&Co.
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.
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.
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Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats.
Geobserveerd zijn de volgende momenten:
- Vrij spelen;
- Spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
- Kring;
- Opruimen;
- Klaarmaken van de tafel voor de paasbrunch.
Waarborging van emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Observatie
Begroeten: Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier. Een moeder komt haar kind later brengen. De beroepskracht
luistert naar het verhaal van de moeder. Het kind blijkt ergens last van te hebben. De
beroepskracht reageert inlevend. Zegt vervolgens iets over het kapsel van het kind, waardoor het
kind op z'n gemak raakt. Samen met het kind gaat de beroepskracht bij het raam zwaaien naar de
moeder. De beroepskracht vertelt het kind: 'Mama gaat bij de poort staan en wij hier bij het raam'.
Even later zegt het kind: 'Mijn mama weg'. De beroepskracht reageert: 'Ja, jouw mama is naar
huis.'
Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer-)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Observatie
Het dagprogramma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn
gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij
voelen zich uitgedaagd. Op de groep wordt gewerkt met een VVE-programma. VVE-kinderen
krijgen op de groep individueel aandacht die morgen. De beroepskracht doet een spelletje met een
kind aan tafel. Het spelletje is thema gerelateerd. Er moeten voorwerpen naar de tuin worden
gebracht. Het gaat hierbij om vormen en kleuren. De beroepskracht vraag het na bij het kind of
geeft een opdracht. 'Pak maar de blauwe fiets met strepen’ en 'welke heeft nog meer strepen?'.
In het handelingsplan VVE wordt bijgehouden weke activiteiten er gebeuren, hoe dat ging en met
welk doel.
Niet alleen tijdens 'gerichte' activiteiten stimuleert de beroepskracht het denkvermogen van de
kinderen, ook bij de dagelijkse gang van zaken: Tijdens het opruimen: 'Waar moeten de auto's
denk je?' en bij het handen wassen: 'Wat doen we altijd eerst?' Kind: 'Kan niet mouwen opstropen'
De beroepskracht zegt: 'Kijk dit zijn jouw mouwen...(wijst aan en herhaalt:) mouwen’. Het kind
zegt: 'Ja'. Beroepskracht zegt: 'Hoe doe je dat, je mouwen opstropen?' Het kind doet haar mouwen
omhoog.
Als de tafel wordt gedekt voor de paasbrunch, helpen de kinderen mee. De beroepskracht vraagt:
'Wat hebben we allemaal nodig?' De kinderen reageren. Langzamerhand staat alles op de tafel.
Tussendoor worden de bekers geteld, de kleuren van de borden benoemd. Nagedacht over waar je
uit kunt drinken.
De beroepskracht is rustig en geeft aandacht aan de kinderen om haar heen. Ze praat duidelijk en
herhaalt of benadrukt woorden, opdat de kinderen ze leren.
Conclusie:
Juut & Co KDV en Peuteropvang De Pannevogel 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).
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Voorschoolse educatie
Kinderdagverblijf De Pannevogel is een VE-gesubsidieerde locatie.
Peutergroep en VE
De peutergroep is de ochtenden in de week geopend. De standaardtijden voor een ochtend zijn
8.30 uur tot 12.00 uur. Hiermee omvat het VVE-aanbod ten minste 10 uur volgende wettelijke eis.
Kinderen met VE-indicatie komen 3 ochtenden en krijgen daarmee minimaal 10 uur VE-aanbod:
dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.
De peutergroep bestaat uit maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar. Sinds 1 maart 2019 wordt de
kinderdagverblijfgroep standaard samengevoegd met de peutergroep. Er is dan sprake van opvang
van 0-4 jarigen.
Voor de voorschoolse educatie wordt de methode Startblokken gebruikt. Dit is een programma
waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het
gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Momenteel zijn er 3 VVE-kinderen die gebruik maken van de peuteropvanggroep. Zij komen op
dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.
Pedagogisch beleidsplan
In het beleidsplan heeft de houder 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 en de wijze waarop de
ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie
hierop wordt afgestemd, beschreven.
Bovengenoemde is terug te zien op de locatie. De ruimte is ingericht volgens het thema.
Momenteel is het thema 'in de tuin'. Het thema wordt gecombineerd met het paasfeest. Er is onder
andere een thematafel over 'de tuin', met als illustraties plaatjes van het prentenboek van Nijntje.
Ouderbetrokkenheid
Ouders worden mondeling geïnformeerd bij halen en brengen en middels individuele gesprekken.
Kwalificatie beroepskrachten
Van de beroepskrachten is aangetoond dat zij beschikken over:
•
een getuigschrift van een voor de werkzaamheden passende opleiding die voor
beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening;
•
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.
•
Een aantal beroepskrachten op de locatie is nog in opleiding voor 'Startblokken'.
Opleidingsplan
De houder heeft een VVE-opleidingsplan vastgesteld. In het plan wordt duidelijk dat er wordt
geëvalueerd en aangepast waar nodig. Voor de locatie is duidelijk dat er beroepskrachten een
opleiding volgen en dat andere beroepskrachten middels coaching hun VVE-kennis en vaardigheden
op peil houden.
Conclusie:
Aan de voorschriften met betrekking tot de voorschoolse educatie wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskracht)
•
Observatie(s)
•
Landelijk Register Kinderopvang
•
Pedagogisch beleidsplan
•
Pedagogisch werkplan
•
Certificaten voorschoolse educatie
•
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 en in de inzet van leerlingen, 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 beroepskracht op de locatie staat ingeschreven in het personenregister kinderopvang en is
gekoppeld met de houder.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten op locatie
De beroepskracht op de locatie aanwezig, tijdens het inspectiebezoek, beschikt over een passende
beroepskwalificatie.
Opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder geeft aan dat er twee personen worden ingezet, te weten:
•
een pedagogisch beleidsmedewerker welke alleen belast is met beleidstaken. Zij is het bezit
van het HBO-diploma personeel en arbeid, welke voldoet voor de functie pedagogisch
beleidsmedewerker;
•
een pedagogisch coach, welke alleen belast is met coaching. Zij is in het bezit van
het diploma, welke niet als passende opleiding is opgenomen in de cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk als kwalificerend voor pedagogisch coach.
De houder heeft heel 2019 de tijd om te voldoen aan de eisen omtrent de pedagogisch
beleidsmedewerker. Dit voorschrift is daarom nog niet als zodanig beoordeeld.
Aantal beroepskrachten
Op het moment van inspectie zijn er 8 kinderen aanwezig in de leeftijd van 2-4 jaar, met 1
beroepskracht. De inzet van beroepskrachten is daarmee volgens de gestelde eisen.
Uit de planlijsten en roosters blijkt dat ook op andere dagen voldoende personeel wordt ingezet in
verhouding tot het aantal kinderen dat wordt opgevangen.
Conclusie:
Aan de onderzochte voorschriften met betrekking tot de inzet van beroepskrachten wordt voldaan.

7 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-04-2019
Juut & Co KDV en Peuteropvang De Pannevogel te Steenderen

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.
Beschrijving van de inzet pedagogisch beleidsmedewerkers door Juut & Co
Verdeling
De houder geeft aan dat er is gekozen voor de inzet van een coach en een functionaris voor
beleidsontwikkeling:
- Momenteel heeft Juut & Co 14 kind centra en 20 FTE in dienst. Het aantal uur dat de pedagogisch
beleidsmedewerker per jaar wordt ingezet is minimaal 700 uur.
- Momenteel heeft Juut & Co 14 kind centra en 20 FTE in dienst. Het aantal uur dat de pedagogisch
coach per jaar wordt ingezet is minimaal 200 uur.
De houder mag zelf bepalen op welke wijze zij deze uren verdeelt over de verschillende locaties.
Coaching
De pedagogisch coach heeft zich per mail aan alle beroepskrachten voorgesteld. Tevens is
de coaching tijdens het teamoverleg ter sprake gekomen. De beroepskrachten hebben een digitale
vragenlijst ingevuld als start van het coachingstraject.
Communicatie
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is aan de ouders kenbaar gemaakt via een
nieuwsbrief (jan./febr. 2019). Tevens geeft de houder aan dat de inzet met alle oudercommissies is
besproken.
Conclusie:
Het voorschrift is inhoudelijk nog niet beoordeeld, omdat de houder nog heel 2019 de tijd heeft om
aan de voorschriften omtrent de pedagogisch beleidsmedewerker te voldoen. Vanaf januari 2020
zullen deze voorschriften ook inhoudelijk getoetst en beoordeeld worden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Stamgroepen
Op KDV en peuteropvang De Pannevogel wordt sinds kort de verticale groep en de peutergroep in
de ochtend samengevoegd, vanwege de kindaantallen en de leeftijd van de kinderen. Na 12.00 uur
zijn de peuters van de peutergroep naar huis.
In de ochtend wordt gebruik gemaakt van de stamgroepruimte van de peutergroep en in de
middag blijven de kinderen van de kinderdagverblijfgroep in de kinderdagverblijf-stamgroepruimte.
De (samengevoegde) groep is maximaal 16 kinderen groot.
Beroepskrachten en dagen
Op de gang hangt een whiteboard met foto's van de beroepskrachten. Per dag wordt aangegeven
welke beroepskrachten er aanwezig zijn.
Vaste beroepskrachten
Er is een team van 4 beroepskrachten werkzaam op het kinderdagverblijf/peuteropvang. Uit de
indeling en de roosters die zijn ontvangen is af te leiden dat:
•
kinderen tot 1 jaar (betreft 1 kind, 1 dag) niet meer dan 2 vaste beroepskrachten heeft
toegewezen;
•
Kinderen van 1 jaar en ouder ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen hebben
gekregen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van
dat kind.
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Groepsruimte
Er zijn 2 stamgroepruimtes. Kinderen van de dagverblijfgroep maken gebruik van beide ruimtes.
Conclusie:
Aan de voorschriften met betrekking tot de stabiliteit van de opvang van de kinderen wordt
voldaan. De overtreding die bij de vorige inspectie is geconstateerd met betrekking tot de vaste
gezichten voor kinderen op de groep, is daarmee hersteld.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskracht)
•
Observatie(s)
•
Personen Register Kinderopvang
•
Diploma/kwalificatie beroepskracht
•
Informatiemateriaal voor ouders
•
Website
•
Plaatsingsoverzicht
•
Presentielijsten
•
Personeelsrooster
•
Pedagogisch beleidsplan
•
Pedagogisch werkplan
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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)

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)
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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 wordt 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 4a lid 1 onder f 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)

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 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)

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 en cao Sociaal Werk.
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 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 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 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 (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 Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Juut & Co KDV en Peuteropvang De Pannevogel
http://www.juutenco.nl
000033718547
22
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
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Juut & Co kinderopvang
Nijverheidsweg 7
7071 CH Ulft
www.juutenco.nl
09189727
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. A. de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Bronckhorst
: Postbus 200
: 7255 ZJ HENGELO GLD

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

18-04-2019
14-06-2019
Niet van toepassing
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019

: 09-07-2019

14 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-04-2019
Juut & Co KDV en Peuteropvang De Pannevogel te Steenderen

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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