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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Op 5 december 2022 is er in opdracht van de gemeente Bronckhorst een nader onderzoek 

uitgevoerd bij Juut & Co Peuteropvang 't Kraankuikentje. 

 

Tijdens het nader onderzoek van d.d. 5 juli 2022 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

Peuteropvang 't Kraankuikentje maakt onderdeel uit van Kinderopvangorganisatie Juut & Co.  

De groep is gevestigd in basisschool De Kraanvogel in Kranenburg (Vorden). 't Kraankuikentje 

heeft 16 kinderplaatsen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.  

Er wordt opvang geboden tussen 8.30 en 12.30 uur, op dinsdag en donderdag. In de 

schoolvakanties is 't Kraankuikentje gesloten.    

 

Nader onderzoek 5 juli 2022 

Tijdens het nader onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein: 

• Personeel en groepen. 

 

Gemeente Bronckhorst heeft op 11 oktober 2022 een brief gestuurd met een herstelafspraak.   

 

Nader onderzoek 5 december 2022 

Op 5 december 2022 is Peuteropvang 't Kraankuikentje in opdracht van de gemeente Bronckhorst 

onderzocht voor een nader onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van het 

personenregister kinderopvang. 

 

Tijdens het nader onderzoek blijkt de tekortkomingen op domein Personeel en groepen blijven 

bestaan. 

 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

''Bevindingen jaarlijks onderzoek 13 januari 2022 

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

  

''Structureel aanwezige volwassenen: 

Met structurele aanwezigheid wordt bedoeld: minimaal eens per 3 maanden een half uur aanwezig 

zijn. De aanwezige conciërge van de school ondersteunt de beroepskracht van de peuteropvang 

tijdens bepaalde activiteiten en komt regelmatig even buurten op de groep. Tijdens de inspectie 

komt de conciërge op de groep. Hij blijft even op de groep, speelt kort met de kinderen. De 

congierge helpt een kind met zijn sok aandoen. Vervolgend overlegt hij met de beroepskracht over 

het gebruik van de gymzaal. 

De conciërge is volgens de houder niet ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder.   

 

Conclusie: 

Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden. In het vorige rapport van 15-12-

2020 staat het volgende beschreven: ''Structureel aanwezige volwassenen: 

De aanwezige conciërge van de school ondersteunt de beroepskracht van de peuteropvang tijdens 

bepaalde activiteiten en komt regelmatig even buurten op de groep. Zo loopt hij met de 

beroepskracht en kinderen mee naar de Kerststal in school tijdens de inspectie. 

Ook geeft de beroepskracht aan dat tijdens het buiten spelen de leerkrachten van groep 1/2 soms 

ook toezicht houden als de beroepskracht naar binnen moet. 

De conciërge en leerkrachten zijn volgens de locatieverantwoordelijke niet ingeschreven in het PRK 

en gekoppeld aan de houder.'' 

  

Bevindingen nader onderzoek 5 juli 2022 

Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de conciërge niet is ingeschreven in het PRK en gekoppeld 

aan de houder.   

  

Conclusie 

Ten tijde van het nader onderzoek zijn de tekortkomingen van 13 januari 2022 nog aanwezig.'' 

 

Bevindingen nader onderzoek 5 december 2022 

Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de conciërge niet is ingeschreven in het PRK en gekoppeld 

aan de houder.   

 

Conclusie 

Ten tijde van het nader onderzoek zijn de tekortkomingen van 5 juli 2022 nog aanwezig. 
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & Co Peuteropvang 't Kraankuikentje 

Website : http://www.juutenco.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025471031 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuteropvang Juut & Co 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 

Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 

KvK nummer : 57064563 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Smallegange 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bronckhorst 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 05-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 05-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2022 

 

 

 

 

 

 


