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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 gedaan op basis van risico gestuurd toezicht. De
GGD’ en in Nederland werken volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek begonnen
met flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang
in Nederland.
De
•
•
•
•

volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogisch klimaat;
Personeel en groepen;
Accommodatie;
Veiligheid en gezondheid.

Beschouwing
Inleiding
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 op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Juut & Co Peuteropvang Etten is een onderdeel van Kinderopvang Juut & Co. Deze peuteropvang is
geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 08.15 - 12.15 uur. Er zijn 16 geregistreerde
kindplaatsen per dagdeel. De peuteropvang bevindt zich in de basisschool De Klimpaal en heeft
daar een lokaal in gebruik. Tijdens schoolvakanties is de opvang gesloten.
Inspectiegeschiedenis
2019: in verband met de geldende covid-19 maatregelen is deze locatie niet bezocht voor
inspectie;
2020: in verband met de geldende covid-19 maatregelen is deze locatie niet bezocht voor
inspectie;
18-05-2021: Incidenteel onderzoek. Locatie wil VE aanbieden. Geconcludeerd wordt dat
onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake zal zijn van verantwoorde VE conform wet- en
regelgeving.
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Bevindingen
Op 5 juli 2022 is Peuteropvang Etten in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek bezocht voor
een jaarlijks onderzoek. De beroepskrachten hebben zich coöperatief opgesteld en een positief
enthousiaste werkhouding laten zien tijdens het inspectiebezoek.
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke kwaliteitsvoorschriften. Er zijn
tekortkomingen geconstateerd binnen de volgende domeinen:
•
Pedagogisch klimaat: 'Voorschoolse Educatie' en 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerker
voorschoolse educatie'
•
Veiligheid en gezondheid: 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid'
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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Peuteropvang Hupsakee beschikt over een pedagogisch beleidsplan, 'Kinderopvang Juut & Co - Elk
kind is uniek! 06-05-2021' en een pedagogisch werkplan 'Algemene informatie Peuteropvang
KlimOp in Etten - augustus 2021'.
Hierin is onder andere een beschrijving opgenomen van de tijden waarop er minder
beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen.
Hierover staat het volgende beschreven:
"Bij KDV Steenderen, KDV Hengelo en alle peuteropvanglocaties wordt er niet afgeweken van de
BKR norm."
De toezichthouder heeft de roosters van week 24 t/m 26 ingezien waaruit op te maken valt dat de
beroepskrachten op alle werkdagen samen openen en sluiten waardoor er niet afgeweken wordt
van de BKR.
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Ook bevat het pedagogisch beleidsplan een beschrijving van de taken die beroepskrachten in
opleiding, stagiaires en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid. Hierover staat het volgende beschreven:
"7.4 Stagiaires
Kinderopvang is een vak. Daarom vinden wij dat toekomstige collega’s de kans moeten krijgen om
ervaring op te doen binnen de kinderopvang. Jaarlijks zijn er een aantal stagiaires bij Juut & Co.
Zowel de kinderen als de stagiaire zelf hebben er belang bij vertrouwd met elkaar te raken. Alle
activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder begeleiding van ervaren
pedagogisch medewerkers, die op het moment dat de stagiaire actief is, op de groep staan. Voor
de werkzaamheden die de stagiaires gaan uitvoeren binnen de groep, wordt gekeken naar het
leerjaar en het opleidingsniveau. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: activiteiten met de kinderen,
zoals spelletjes of knutselen, het klaarzetten van fruit en brood, brood smeren, fles geven, liedjes
zingen, verschonen, omkleden en schoonmaakwerkzaamheden. Gedurende de stage worden de
stagiaires boventallig ingezet, op een vaste groep. Dit betekent dus dat ze als ‘extra’ op de
groepen staan en niet ter vervanging. De professionaliteit en de kwaliteit blijven zo gewaarborgd.
7.5 Vrijwilligers Binnen Juut & Co werken we met een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan
net als stagiaires boventallig op de groep. De taken van vrijwilligers zijn ondersteunende taken,
zoals spelen met de kinderen, fruit schillen en voorlezen. Vrijwilligers helpen niet bij het
verschonen en toiletgang. De vrijwilligers sluiten allemaal een overeenkomst af voor vrijwilligers
werk. Ze stemmen hun werkzaamheden af met de pedagogisch medewerkers van de groep waar
ze werkzaam zijn. Mochten er situaties voordoen waarin zij hulp nodig hebben of advies, dan
kunnen ze altijd contact opnemen met de leidinggevende. Verder nemen ze altijd deel aan het
jaarlijkse kerstuitje."
Ten tijde van de inspectie waren er geen stagiaires, beroepskrachten in opleiding of vrijwilligers
aanwezig.
De houder draagt er zorg voor dat er in de opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde betreffende het item 'Pedagogisch beleid'.
Voorschoolse educatie
Bij Peuteropvang Etten wordt gewerkt met de VE-thema’s aan de hand van de methode
Startblokken. In het pedagogisch beleidsplan wordt een omschrijving gegeven van de
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
Hierover staat het volgende beschreven in het pedagogisch beleidsplan: "Ons motto en onze visie
is: Elk kind is uniek! Ieder kind krijgt de ruimte zichzelf te zijn en de kans zich op z’n eigen manier
te ontwikkelen. Dat is in de kindergroepen te merken door de sfeer die er heerst en door de
overtuiging van de pedagogisch medewerkers en waar zij ook echt naar handelen. Dat het
welbevinden dat een kind ervaart, de basis is voor alles. Zit een kind lekker in z’n vel, dan staat
het open voor ontwikkeling."
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Daarnaast worden de volgende voorwaarden beschreven in het pedagogisch beleidsplan:
•
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 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;
•
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch
beleidsmedewerker voorschoolse educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse
educatie wordt bevorderd;
•
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;
Aanbod 960 uur
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven over het aanbod van VE op de
locatie Etten:
"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 VEgeïndiceerde 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 op minimaal 4 dagen per week, in de 40 schoolweken die Nederland kent (tijdens
vakanties is er geen peuteropvang). 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."
Er mist hierin een concrete en toetsbare beschrijving van 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. Hiermee voldoet het niet aan de
voorwaarde.
Daarnaast is Peuteropvang Etten op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 08.15 uur tot
12.15 uur. Hiermee is het aanbod voorschoolse educatie niet 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. Daarmee kan geconcludeerd worden dat er niet wordt voldaan aan de
voorwaarde.
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Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan ontwikkelt waarin onder andere de scholing omtrent de VE voor
de gehele organisatie is beschreven (Opleidingsplan Juut Co, 2022). In het opleidingsplan is het
volgende opgenomen:
"Bij Juut & Co kinderopvang werkt een team van deskundige, gediplomeerde pedagogisch
medewerkers. Zij hebben minimaal een kindgerichte MBO- opleiding gevolgd, conform de
richtlijnen van de CAO- Kinderopvang. Jaarlijks wordt een actueel opleidingsplan voor de
pedagogisch medewerkers van Juut & Co opgesteld, zodat er sprake is van permanente educatie
binnen de organisatie. Hierin wordt mede de evaluatie van het voorgaande jaar over het
opleidingsplan meegenomen, zodat kwaliteitsbewaking van scholing pedagogisch medewerkers een
feit is.
Omdat bij Juut & Co het erkende VVE-programma Startblokken van Basisontwikkeling integraal
wordt aangeboden, zijn alle pedagogisch medewerkers die met peuters in de leeftijd van 2-4 jaar
werken in het bezit van het officiële certificaat Startblokken.
Alle gecertificeerde pedagogisch medewerkers zullen in de gelegenheid worden gesteld elke 3 jaar
een hercertificeringstraject te volgen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Nieuw aangestelde pedagogisch medewerkers, worden, ook in 2022 weer, in de gelegenheid
gesteld om de training tot VVE-gecertificeerde medewerker (Startblokken) te volgen. Na het volgen
van deze twee jaar durende training, zijn pedagogisch medewerkers in staat om volgens een
methodische werkwijze, jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling in de vier basisdomeinen.
In 2022 gaan tenminste 13 pedagogisch medewerkers de training in het VVE-programma
Startblokken van Basisontwikkeling volgen."
Er wordt echter niet concreet omschreven op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd
in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht
voorschoolse educatie worden onderhouden voor Peuteropvang Etten. Hiermee wordt niet voldaan
aan de voorwaarde.
Conclusie:
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarde betreffende het item 'Voorschoolse
educatie'.
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )
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 )
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 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)
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
Peuteropvang Etten zet een pedagogisch beleidsmedewerker in voor verhoging van de kwaliteit van
de voorschoolse educatie. Hierover staat in het pedagogisch beleidsplan het volgende:
"Berekening inzet pedagogisch Beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie: het aantal
doelgroeppeuters voorschoolse educatie tussen de 2,5 en 4 jaar oud dat opop 1 januari van een
kalenderjaar staat ingeschreven bij het kindercentrum x 10 uur."
Locatie

ETTENPEUTEROPVANG

Aantal ped.
medewerkers
2

Uren
pedagogisch
coach
3,75

Uren
pedagogisch
beleid
50

Uren ped. beleid
t.b.v. VVE-groep

De houder heeft echter niet vastgelegd aan hoeveel doelgroep-peuters er op 1 januari VE wordt
aangeboden. Hiermee voldoet de houder niet aan deze voorwaarde.
Conclusie:
Aan de gestelde voorwaarde wordt niet volledig voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Personeelsrooster (week 24 t/m 26)
Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Juut & Co - Elk kind is uniek! 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie Peuteropvang KlimOp in Etten - augustus 2021)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan Juut Co, 2022)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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
Functionarissen/bestuurders
De benoemde functionaris/bestuurslid is ingeschreven en gekoppeld in het personenregister
kinderopvang aan de houder Stichting Peuteropvang Juut & Co.
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten zijn gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. Uit het
personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en
gekoppeld aan de houder Stichting Peuteropvang Juut & Co.
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Juut & Co heeft de werkwijze omtrent de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach
vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan:
''Uren (wettelijk, individueel en team)
De minimale uren inzet van de pedagogisch Beleidsmedewerker en de pedagogisch Coach op
jaarbasis zijn afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers en het aantal
kindercentra, volgens de volgende rekenregel:
50 uur x het aantal kindercentra, per LRK nummer) + (10 uur x aantal fte pedagogisch
medewerkers
Daarnaast dient de pedagogisch Beleidsmedewerker per 1 januari 2022 te worden ingezet in
de voorschoolse educatie, volgens de volgende rekenregel:
het aantal doelgroeppeuters voorschoolse educatie tussen de 2,5 en 4 jaar oud dat op 1 januari
van een kalenderjaar staat ingeschreven bij het kindercentrum x 10 uur.
In totaal betekent dit voor Juut & Co Kinderopvang:
•
Uren pedagogisch Coach: 10 uur x 30,5 (fte) = 305 uur per jaar
•
Uren pedagogisch Beleidsmedewerker: 50 uur x 18 (aantal kindcentra) = 900 uur per
jaar + 10 uur x 28 (VVE kinderen) = 280 uur per jaar''
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Juut & Co zet een 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. Deze rekenregels hebben te maken met het
aantal locaties welke de houder exploiteert. Vanuit GGD GHOR krijgt de GGD met peildatum 1
januari lijsten binnen met het aantal voorzieningen van de houder. In de bijlage van het
pedagogische beleidsplan 'inzet coach' staat een tabel met alle locaties en het aantal uren welke
worden ingezet. Juut & Co rekent 18 locaties. Echter zijn dit 19 locaties.
Hierdoor voldoet de houder niet aan het aantal uren welke ingezet moeten worden. Daarnaast
klopt de bijlage van het pedagogisch beleidsplan niet en worden ouders niet juist hierover
geïnformeerd.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt niet volledig voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )
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 )

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Peuteropvang Etten beschikt over 1 stamgroep en biedt opvang voor maximaal 16 kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Over de invulling van deze groep staat het volgende beschreven in het pedagogisch beleidsplan:
"De samenstelling van de groep is in de leeftijd van twee tot vier jaar, met maximaal 16 kinderen.
Bij Peuteropvang KlimOp kunnen peuters vanaf twee jaar niet alleen lekker spelen en andere
kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een
omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen,
samen het speelgoed delen.
Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden.
Peuteropvang KlimOp heeft een breed en uitdagend aanbod. De kinderen kunnen puzzels maken
en boekjes lezen, maar ook knutselen en schilderen, rennen en klimmen. Buiten en binnen. We
besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling, door voorlezen en een verhaal
naspelen. Ook zingen we veel en benoemen alles wat we zien.
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Peuteropvang KlimOp bevindt zich in basisschool De Klimpaal aan de St. Lidwinastraat 1 te Etten.
Hier wordt gebruikt gemaakt van een lokaal waarin allerlei speelhoekjes zijn gecreëerd voor de
kinderen om ze te stimuleren en te ontwikkelen. Peuteropvang KlimOp maakt ook gebruik van de
buitenspeelplaats, waar er veel ruimte is om te rennen en te spelen met karren, fietsjes en overig
speelmateriaal.
De kinderen hebben een vast dagritme, dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen."
Conclusie:
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Presentielijsten (week 24 t/m 26)
Personeelsrooster (week 24 t/m 26)
Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Juut & Co - Elk kind is uniek! 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie Peuteropvang KlimOp in Etten - augustus 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)

13 van 29
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 05-07-2022
Juut & Co Peuteropvang Etten te Etten

Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Peuteropvang Etten heeft 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. In het beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid worden de volgende voorwaarde beschreven:
•
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;
•
De risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt,
waarbij in ieder geval wordt ingegaan op het risico op grensoverschrijdend gedrag door
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige
volwassenen en kinderen.
•
De wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht
in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene;
•
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;
•
De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de inzet van ten minste één volwassene die
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
De houder heeft dit onder andere als volgt omschreven:
"Vier ogen principe
Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen passen we binnen Kinderopvang
Juut & Co het vier-ogen-principe toe. Dat betekent dat er altijd minstens 4 ogen op de groepen
gericht zijn. Dus of een tweede leidster, een stagiaire, een vrijwilligster of dat de leidsters of
ouders in de verschillende groepen elkaar kunnen zien door middel van ramen.
Op beide dagen dat wij peuteropvang bieden, staan ze met twee leidsters op de groep. Bij het
openen en sluiten zijn beide leidsters aanwezig.
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Achterwacht
Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is een achterwacht, een persoon die binnen
15 minuten ter plekke kan zijn, noodzakelijk:
•
Er is één pm-er op de locatie en er wordt voldaan de BeroepsKrachtRatio (BKR). De
achterwacht is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. De
achterwacht is tijdens de opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
•
Er is één pm-er op de locatie en er wordt niet voldaan aan de BKR (de drie-uursregeling). Een
tweede volwassene is op de locatie aanwezig.
Bij peuteropvang KlimOp zijn ze altijd de gehele opvangdag met twee leidsters op de groep. Een
achterwacht is hier niet nodig.
EHBO regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens de opvanguren
op elke locatie minimaal één pm-er aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor de
kinder-EHBO. Een ongelukje zit tenslotte in een klein hoekje en is helaas niet geheel te voorkomen.
Daarnaast kunnen zich natuurlijk ook nog andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO
noodzakelijk is. Bij kinderopvang Juut & Co beschikken alle vaste pm-ers over een kinder-EHBO
diploma. De inval- en oproepkrachten worden zo snel mogelijk ook geschoold, zodat zij ook over
een diploma beschikken.
In ons opleidingsplan staan alle pm-ers met een diploma en wanneer deze verloopt genoemd. Eén
keer in de twee jaar krijgen de pm-ers een herhaling, zodat hun diploma actueel blijft.
Doordat bijna alle pm-ers gediplomeerd zijn, staat er altijd minimaal één pm-er op de groep met
een kinder-EHBO diploma.
Bij peuteropvang KlimOp beschikken beide leidsters over een kinder-EHBO diploma."
Actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid
Ten tijde van de inspectie is er een springkussen buiten neergezet in verband met het afscheid van
een van de beroepskrachten. De beroepskracht vertelt over het gebruik van het springkussen dat
de afspraak is dat de kinderen niet alleen mogen springen en dat de kinderen tot een bepaalde
rand mogen springen ter voorkoming dat ze ervan afvallen.
Het gebruik van het springkussen levert risico's op met betrekking tot fysieke veiligheid, zoals
vallen. Dit springkussen is niet opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, zowel de
risico's op fysieke veiligheid die deze activiteit met zich meebrengt als de maatregelen die de
houder neemt om de risico's te minimaliseren. Over het gebruik van het springkussen zijn wel
mondelinge afspraken gemaakt, maar deze afspraken zijn niet openomen in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Hierdoor is het beleid niet actueel.
Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Conclusie:
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden.
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
EHBO certifica(a)t(en)
Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Juut & Co - Elk kind is uniek! 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie Peuteropvang KlimOp in Etten - augustus 2021)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Juut
& Co; peuteropvang KlimOp in Etten; 12-05-2021)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Peuteropvang Etten biedt opvang in basisschool De Klimpaal. Hier bieden zij opvang in een
klaslokaal welke ingericht is met diverse hoeken. Dit is gedaan door middel van kasten en matten.
Zo is er een huishoek gecreëerd onder de klimbrug, is er een auto hoek en zijn er diverse open
kasten. Daarnaast staan er midden in de ruimte lage tafels met stoelen. Op de hal kunnen de
kinderen hun jassen en tassen ophangen. Tegenover de groepsruimte op de hal zijn toiletten waar
de kinderen gebruik van kunnen maken.
Peuteropvang Etten heeft de mogelijkheid om maximaal 16 kinderen te plaatsen. Dit komt overeen
met 56 m². Etten beschikt over 64 m², wat voldoende is voor het aantal op te vangen kinderen.
Over de inrichting staat het volgende beschreven in het pedagogisch werkplan:
"De samenstelling van de groep is in de leeftijd van twee tot vier jaar, met maximaal 16 kinderen.
Bij Peuteropvang KlimOp kunnen peuters vanaf twee jaar niet alleen lekker spelen en andere
kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een
omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen,
samen het speelgoed delen.
Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden.
Peuteropvang KlimOp heeft een breed en uitdagend aanbod. De kinderen kunnen puzzels maken
en boekjes lezen, maar ook knutselen en schilderen, rennen en klimmen. Buiten en binnen. We
besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling, door voorlezen en een verhaal
naspelen. Ook zingen we veel en benoemen alles wat we zien.
Peuteropvang KlimOp bevindt zich in basisschool De Klimpaal aan de St. Lidwinastraat 1 te Etten.
Hier wordt gebruikt gemaakt van een lokaal waarin allerlei speelhoekjes zijn gecreëerd voor de
kinderen om ze te stimuleren en te ontwikkelen. Peuteropvang KlimOp maakt ook gebruik van de
buitenspeelplaats, waar er veel ruimte is om te rennen en te spelen met karren, fietsjes en overig
speelmateriaal.
De kinderen hebben een vast dagritme, dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen."
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Buitenruimte
Aangrenzend aan de peuteropvang is een buitenruimte waar gebruik van gemaakt kan worden. De
buitenruimte beschikt over meer dan genoeg m². Tijdens het onderzoek is te zien dat de tuin
geheel omheind is en afsluitbaar met een hek. De buitenruimte is veilig en toegankelijk.
Er is niet gecertificeerd buitenspeelgoed aanwezig op de locatie, er wordt gebruik gemaakt van
Little Tikes. Deze eis valt niet onder de Wet kinderopvang en is daardoor niet van invloed op de
beoordeling.
Alle speeltoestellen die in publieke ruimten zijn geplaatst, moeten voldoen aan het
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Met publieke ruimten worden hier bedoeld: alle niet
huiselijke locaties die toegankelijk zijn voor publiek, zoals speeltuinen, horecagelegenheden,
scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, etc. Wanneer een speeltoestel onder dit besluit valt
en na maart 1997 in gebruik is genomen, betekent dit onder andere dat het toestel moet zijn
goedgekeurd (gecertificeerd) door een door de minister aangewezen keuringsinstantie. Ook
zogeheten activity toys (little tikes) in publieke ruimten vallen onder het Warenwetbesluit attractieen speeltoestellen. Activity toys zijn speeltoestellen die als speelgoed voor privégebruik worden
verkocht (glijbanen, speelhuizen, etc., veelal van kunststof). Deze toestellen zijn bestemd en
ontworpen voor privégebruik, en niet voor het veelvuldig gebruik in een publieke ruimte. Ze zijn
ook niet als speeltoestel gekeurd. Wanneer een activity toy in een publieke ruimte is opgesteld,
wordt dus niet voldaan aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
Conclusie:
Aan de gestelde voorwaarde omtrent het item 'Accommodatie' wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Observatie(s)
Plattegrond
Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Juut & Co - Elk kind is uniek! 06-05-2021)
Pedagogisch werkplan (Algemene informatie Peuteropvang KlimOp in Etten - augustus 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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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 )
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 )
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)
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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 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)
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 )
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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
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)
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, de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de verplichting tot inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse
educatie, en hoe daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt bevorderd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder h 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 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 EUberoepskwalificaties, 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)
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)
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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie
De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt
aangeboden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden zet een
pedagogisch beleidsmedewerker in voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse
educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie betreft de totstandkoming en implementatie van beleidsvoornemens
met betrekking tot voorschoolse educatie of coaching van beroepskrachten voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit
van voorschoolse educatie omvat per kindercentrum een minimaal aantal uren per jaar, dat
jaarlijks wordt bepaald door het aantal kinderen waaraan in het kindercentrum op 1 januari van het
betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden te vermenigvuldigen met tien uur.
Hierbij worden slechts kinderen meegeteld die tussen tweeëneenhalf en vier jaar oud zijn en
behoren tot de vastgestelde doelgroep, zoals bepaald in de Wet op het primair onderwijs.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 167 lid
1 onder a sub 2 Wet op het primair onderwijs)
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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 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)
Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
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 )
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 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 )
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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 )
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 wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 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)
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Juut & Co Peuteropvang Etten

Website

: http://www.juutenco.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000034627480

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 & 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

: I. Niesen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oude IJsselstreek

Adres

: Postbus 42

Postcode en plaats

: 7080 AA GENDRINGEN
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Planning
Datum inspectie

: 05-07-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 25-08-2022

Zienswijze houder

: 01-09-2022

Vaststelling inspectierapport

: 02-09-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 02-09-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-09-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 07-09-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn erg tevreden over het pedagogisch klimaat op onze Peuteropvang in Etten en zijn erg
gemotiveerd om een goede opvang te verzorgen voor de kinderen.
Er zijn momenteel inderdaad geen kinderen met een VVE-indicatie aanwezig bij Peuteropvang in
Etten, maar mochten er nieuwe kinderen komen die wel een VVE-indicatie hebben, dan kunnen wij
te allen tijde onze peuteropvang uitbreiden naar 4 dagdelen per week, zodat we voldoen aan de
wettelijke regelgeving omtrent de voorschoolse educatie! Onze pedagogisch medewerksters
werken te allen tijde volgens het VE-programma Startblokken en alle VVE-gecertificeerde
pedagogisch medewerkers worden in de gelegenheid gesteld elke 3 jaar een hercertificeringstraject
te volgen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Dit zullen wij in het opleidingsplan
aanpassen.
Wij hebben het document m.b.t. de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker aangepast op
basis van 19 locaties en het aantal doelgroep peuters VE, en dit zal op onze website worden
geplaatst, zodat het inzichtelijk is voor alle ouders.
Wij zullen het beleidsplan Veiligheid en gezondheid doornemen en in overleg met de
beroepskrachten aanpassen m.b.t. bestaande risico’s, o.a. de incidentele plaatsing van een
springkussen.
Wij zijn erg blij met onze enthousiaste en gemotiveerde beroepskrachten op deze locatie.
Met vriendelijke groet,
Miranda Verwaaijen
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