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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.
Op 21 februari 2019 is Kinderopvang Hupsakee in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek
bezocht voor een 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. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over de peuteropvang:
Peuteropvang Hupsakee is een onderdeel van Kinderopvang Juut en Co en is gehuisvest in het
Buurtschapshuis, Molenweg 17 Heelweg. Op 30 januari 2018 is er een jaarlijks onderzoek
uitgevoerd in opdracht van gemeente Oude IJsselstreek. Deze peuteropvang staat met 16
kindplaatsen geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang en daarnaast wordt er geen VE
aangeboden. Opvang wordt geboden op dinsdag en donderdagochtend aan één stamgroep met per
dag maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis:
Juni 2015; onderzoek voor registratie (overname bestaande PO Hupsakee, voorheen
Kinderopvang Humanitas)
Op 2 februari 2016; onderzoek na registratie, tekortkomingen/ aandachtspunten m.b.t. de
binnenspeelruimte.
Op 11 april 2017; er heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden i.v.m. een tijdelijke
verhuizing naar de basisschool.
Op 2 november 2017; er heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Uit het onderzoek
na registratie blijkt dat de locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Op 1 januari 2018 is PO Hupsakee weer terug op de oude locatie. Het Dorpshuis is verbouwd.
30-01-2018, jaarlijks onderzoek, overtredingen zijn geconstateerd op de domeinen:
•
Pedagogisch klimaat, 2.1 Pedagogisch beleid
•
Personeel en groepen, 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen
•
Veiligheid en gezondheid, 4.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bevindingen:
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observatie van de
praktijk, interviews met de beroepskrachten. Er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen:
•
4 Veiligheid en gezondheid, 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid en 4.2 Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
Conclusie:
De houder voldoet niet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijks
onderzoek zijn onderzocht.
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
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items
onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk
gecontroleerd op een volledige weergave van de nieuwe kwaliteitseisen per 01-01-2018.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan wat de houder heeft toegezonden is beoordeeld door de
toezichthouder. Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet bij het onderzoek in 2018. Bij het huidig
onderzoek zijn de tekortkomingen uit 2018 opnieuw beoordeeld aan de hand van het opgestuurde
pedagogisch beleidsplan, september 2018.
Zo is door de toezichthouder geconcludeerd dat de volgende voorwaarden voldoende en/of
voldoende concreet beschreven zijn:
•

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
De beroepskrachten hebben een verdeling gemaakt en aan alle kinderen een mentor toebedeeld.
Zij zijn op de hoogte van hun rol als mentor en bekend met de verantwoordelijkheden die daar bij
horen.
•

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over
de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
In het pedagogisch beleidsplan staat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over de
ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het
basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
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•

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. PO Hupsakee maakt gebruik van een
vrijwilliger. In het beleidsplan is niet concreet aangegeven welke taken ze uitvoert in de
praktijk.
In het pedagogisch beleidsplan staat een concrete beschrijving van de taken die de vrijwilliger in
de dagopvang kan uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. PO Hupsakee maakt
gebruik van een vrijwilliger. In het beleidsplan is voldoende concreet aangegeven welke taken ze
uitvoert in de praktijk.
Conclusie:
Het beleidsplan voldoet aan de voorschriften.
Pedagogische praktijk
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien:
1. 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.
2. 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.
De observatie is uitgevoerd op donderdagochtend 21 februari 2019.
Er zijn 11 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en een vrijwilliger.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument observatie is overgenomen en de tekst daarna een
uitwerking daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk):
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.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
De beroepskracht bespreekt met de kinderen dat er bij een kind een zusje is geboren. Bij een
ander kind zegt de beroepskracht: “Ik zal je neus even schoonmaken, het is niet zo lekker om zo'n
snotneus te hebben."
Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin als in negatieve zin. De
emoties zijn passend bij de situatie. Er wordt voorgelezen uit een plaatjesboek en liedjes
gezongen. De kinderen gaan samen met de beroepskrachten opruimen en daarna naar het
toilet. De kinderen zijn uitgelaten en vrolijk.
Contact/affectie
De beroepskracht laat de kinderen merken dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. De
beroepskracht bemoedigt en stimuleert de kinderen en geven de kinderen regelmatig
complimentjes. De beroepskracht roept de kinderen op de speelmat om daar later na het tellen van
1, 2 en 3 vanaf te springen.
Structuur
De kinderen kennen hun plek aan tafel en pakken zelf hun tas waar hun drinken en fruit in zit.
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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.
Er is wederzijdse communicatie over en weer tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Voorspelbaarheid
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit. De
situatie is voor kinderen inzichtelijk.
Initiatief
De beroepskracht sluiten aan op het individuele ontwikkelingsniveau van de kinderen. De
beroepskracht oefent met de kinderen via de drinkbekers het benoemen van verschillende kleuren.
Kinderen worden gevraagd te benoemen welk fruit er door de andere kinderen gegeten wordt. Een
kind wordt geholpen bij het openen van een banaan. De beroepskracht zegt: "Zal ik een beginnetje
maken?"
Autonomie
De beroepskrachten geven passende uitleg bij correcties. Zo worden kinderen gevraagd om eerst
hun mond leeg te eten en op hun billen te blijven zitten. Als een kind haar nieuwe drinkbeker niet
open krijgt en vraagt of de beroepskracht kan helpen zegt de beroepskracht: "Probeer het eerst
eens zelf." Even later, wanneer het kind het niet lukt, helpt de beroepskracht het kind met het
openen van de nieuwe drinkbeker.
Taalverrijking
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn of aanzetten tot taalverrijking
zoals bijvoorbeeld het zingen van liedjes, verwoorden van ervaringen, voorlezen en het benoemen
van dieren, fruit en kleuren.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde dagopvang.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
Pedagogisch beleidsplan
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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, zoals het in bezit zijn van een verklaring omtrent
gedrag en een diploma passend binnen de kinderopvang. In dit domein wordt toegelicht of aan de
eisen hieromtrent wordt voldaan.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een
verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen.
De beroepskrachten en vrijwilliger zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn
gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van het
personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een
geldende beroepskwalificatie.
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskracht in het bezit is
van een beroepskwalificatie conform CAO.
Pedagogisch beleidsmedewerker
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 aan de gestelde eisen;
•
een pedagogisch coach, welke alleen belast is met coaching. Zij is in het bezit van het hbodiploma Jeugdwelzijnswerk. Diploma staat niet op de lijst, houder pakt dit verder op.
De houder heeft heel 2019 de tijd om te voldoen aan de eisen omtrent de pedagogische coach.
Aantal beroepskrachten
PO Hupsakee biedt opvang aan in één stamgroep waarin maximaal 16 kinderen worden
opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar. Opvang vindt plaats op dinsdag en donderdagochtend,
tijdens de opvang zijn er altijd twee beroepskrachten aanwezig. Op donderdag maakt men
naast beide beroepskrachten ook gebruik van een vrijwilliger.
Op de dag van het onaangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd.
Er zijn 11 kinderen aanwezig en er zijn twee beroepskrachten ingezet. Er is ook een vrijwilliger
aanwezig.
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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. 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 zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders.
Bevindingen
De houder geeft aan dat er is gekozen voor de inzet van een coach en een functionaris voor
beleidsontwikkeling.
De houder heeft een berekening gemaakt;
Juut & Co heeft 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.
Verder is de inzet pedagogisch beleidsmedewerkers vastgelegd. Over de inzet van de pedagogische
beleidsmedewerker en coach zijn de beroepskrachten en de ouders geïnformeerd.
Conclusie
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is verwoord in een beleidsplan en de
beroepskrachten en de ouders zijn hierover geïnformeerd. Of elke beroepskracht die coaching
behoort te ontvangen ook daadwerkelijk coaching heeft gekregen wordt beoordeeld tijdens het
jaarlijks onderzoek in 2020. De houder heeft voor het geven van de coaching aan elke
beroepskracht tot 1 januari 2020 de tijd.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
PO Hupsakee bestaat uit één stamgroep met maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee tot
en vier jaar met twee beroepskrachten.
De beroepskrachten zijn op de hoogte van het begrip mentor en invulling van deze taak. De
kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Bij de peuteropvang wordt Nederlands gesproken en de documenten zijn geschreven in de
Nederlandse taal.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
Personen Register Kinderopvang
•
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
•
Overzicht structureel aanwezige personen
•
Presentielijsten
•
Pedagogisch beleidsplan
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Veiligheid en gezondheid
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleidsen gezondheidsbeleid voeren.
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie januari 2018 toegestuurd waarin een
concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
Het beleid m.b.t. het 4-ogenprincipe is vastgelegd in het veiligheidsbeleid. Uit de observatie blijkt
dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord
kan worden door een andere volwassene. Tijdens opvang zijn er altijd twee beroepskrachten
aanwezig.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen. Tevens
wordt er beschreven hoe er om wordt gegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag door
beroepskrachten en overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Beide beroepskrachten zijn in het bezit van een EHBO diploma.
In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot het beleid
veiligheid en gezondheid en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis te kunnen
nemen.
De toezichthouder heeft een beroepskracht gesproken over het beleid veiligheid en gezondheid.
Daaruit blijkt dat de beroepskracht het beleid veiligheid en gezondheid niet kan tonen. Verder in
het gesprek blijkt dat de beroepskracht onvoldoende kennis heeft m.b.t. het beleid
grensoverschrijdend gedrag.
Er is ook gesproken over het beleid t.a.v. het wegbergen van de handtassen van de
beroepskrachten. Deze staan tijdens het onderzoek op het podium en zijn vrij toegankelijk voor de
kinderen. De houder heeft in haar beleid vastgelegd dat de beroepskrachten hun tassen hoog
wegbergen of in de kast legen die op slot kan. De beroepskracht geeft aan voortaan de tassen op
weg te zetten zoals in het beleid staat beschreven.
De risico’s die tijdens de observatie benoemd zijn betreffen slechts voorbeelden. In het gesprek
met de beroepskracht is besproken dat de houder ervoor verantwoordelijk is dat de risico’s met
betrekking tot veiligheid en gezondheid tot een minimum beperkt zijn en blijven.
Conclusie:
het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet niet aan de voorschriften.
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat
de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. De gegevens
m.b.t. het afwegingskader zijn opgenomen in de meldcode en voldoet aan de gestelde eisen.
De beroepskracht blijkt niet op de hoogte van de meest recente veranderingen in de meldcode
zoals die zijn beschreven per 1 januari 2019.
Tijdens het interview met de toezichthouder blijkt de beroepskracht onvoldoende kennis te bezitten
m.b.t. het afwegingskader en de kennis en het gebruik van de handelswijze t.a.v. de
vertrouwensinspecteur kinderopvang
Uit het gesprek met de beroepskracht is geconcludeerd dat de houder de kennis en het gebruik van
de meldcode onvoldoende bevordert.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze,
dat hij onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig
maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind
van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het
overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft
gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een
opsporingsambtenaar en stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in
kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
EHBO-certificaten
•
Beleid veiligheid- en gezondheid
•
Huisregels/groepsregels
•
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
•
Pedagogisch beleidsplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 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)

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)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)

OF
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van
het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan
wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Juut & Co Peuteropvang Hupsakee
http://www.juutenco.nl
000032745680
16
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Peuteropvang Juut en Co
Nijverheidsweg 7
7071 CH Ulft
57064563
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
J. Huberts

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oude IJsselstreek
: Postbus 42
: 7080 AA GENDRINGEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

21-02-2019
10-04-2019
11-04-2019
12-04-2019
12-04-2019
12-04-2019

: 17-04-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wat fijn dat het pedagogische klimaat zo goed is op de groep. Het beleid Veiligheid en Gezondheid
ligt op locatie en de pedagogisch medewerker is op de hoogte van het beleid en de meldcode.
Met vriendelijke groeten,
Mariël te Brake
Kinderopvang Juut & Co
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