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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 1 september 2015 is Agrarische Kinderdagverblijf Kukeleku van Agrarische Kinderopvang 

Kukeleku in opdracht van de gemeente Putten bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van 
risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 

 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 
 
Tijdens de inspectie bleek er een nieuwe groep geopend. Deze groep is meegenomen tijdens deze 
inspectie. 

 

 
Beschouwing 
 

Agrarische Kinderdagverblijf Kukeleku is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang 
(VAK). 

Tijdens de inspectie blijkt dat het kinderdagverblijf is uitgebreid met een groep, genaamd de 
Haantjes. 
In overleg met de gemeente Putten is besloten om deze groep mee te nemen in de inspectie. 
Het Agrarische kinderdagverblijf bevindt zich op een biologische kippenboerderij. 

Behalve de kippen zijn er ook geiten, konijnen, twee honden en twee poezen op het erf. 
De poezen komen ook in de gang en soms op de groepen. De overige dieren zijn afgeschermd van 
de kinderen d.m.v. hekken. 
  
De kinderen hebben een buitenspeelterrein dat als een natuurlijk speelterrein is vormgeven. 
  
Tijdens dit regulier onderzoek is er extra aandacht geboden aan de leefruimte en veiligheid op 

de nieuwe groep de Haantjes. 
  
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op dit kinderdagverblijf. 

  
  
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
 waarborging emotionele veiligheid 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie 

 ontwikkeling van sociale competentie 
 overdracht van normen en waarden 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie.  
  
  

Pedagogisch beleid 
 
Agrarische Kinderopvang Kukeleku is aangesloten bij de organisatie Verenigde Agrarische 
Kinderopvang (VAK). Zij werken met het pedagogisch beleidsplan dat door de VAK is 
opgesteld.  Daarnaast werken zij met een werkplan voor Agrarische Kinderdagverblijf Kukeleku. Dit 
pedagogisch werkplan is gedateerd op: 23-07-2014  
  

Onderstaande wordt beschreven in het werkplan: 
 De vier pedagogische doelen van Prof. Riksen – Walraven. 

 Stamgroepen 
 De leefruimtes 
 Dagindeling 
 Huisregels/Rituelen/ gewoontes 

 Communicatie met de kinderen 
 Christelijke identiteit van het KDV 
 
Dit pedagogisch werkplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Uit de observaties en gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg 
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

  
Agrarische Kinderopvang Kukeleku bestaat uit de groepen: Kuikentjes, Kippetjes en de Haantjes. 
 
Emotionele veiligheid 

Op de drie groepen staan er vaste beroepskrachten en een stagiaire, die drie dagen aanwezig is op 
de groep de Kuikentjes. 
In alle drie de groepen is er aandacht voor de kleur en indeling van de ruimte; de kleuren van de 
muren en de plafonds zijn wit en er zijn duidelijke speelhoeken gecreëerd. 
De sfeer in de groepen is ontspannen. Op alle drie de groepen is te zien dat de kinderen zich op 
hun gemak voelen. Bij de Kuikentjes en de Haantjes maken de kinderen tevreden geluiden, kruipen 

ze of spelen de kinderen. Bij de Kippetjes wordt er samen gespeeld. 
Op de groepen de Kuikentjes en de Haantjes krijgen twee kindjes de fles. Op beiden groepen zit de 
beroepskracht op de bank met het kindje op schoot en is de aandacht van de beroepskracht bij het 

kindje. 
Op de groep de Kuikentjes is er een kindje in de box, die aangeeft eruit te willen. Op dit moment 
wordt door een beroepskracht aan de stagiaire gevraagd om dit kindje uit de box te halen. Ze 
neemt het kindje op schoot en het kindje maakt een tevreden indruk. 

Op de groep de Haantjes is er een kindje aan het spelen op een kleed. De beroepskrachten geven 
aan dat dit jongetje het fijn vindt om van een afstandje te kijken wat er gebeurt op de groep, zeker 
nu er vreemden binnen komen. Dit betekent dat de beroepskrachten zich bewust zijn van de 
behoefte van de kinderen en op deze behoefte reageren. 
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Op de groep de Kippetjes zijn kinderen aan het handen wassen. De beroepskracht vraag: “Lukt 
het?", waarna een kind zegt: "Nee". De beroepskracht loopt naar de kinderen toe en helpt met het 
handen wassen. 
Terwijl de beroepskracht met de toezichthouder in gesprek is, blijft zij oog houden voor de 
kinderen. Er is een jongetje die de kraan ver open heeft gezet. Ze loopt naar het kindje en de 

kraan en zet de kraan uit en maakt een grapje met het kind over het spelen met water. 
  
De beroepskrachten geven aan dat het buitenspelen, fietsen en wandelen herkenbare activiteiten 
zijn in het programma voor de kinderen. Ook geven de beroepskrachten aan oog te hebben voor 
de wensen en behoeften van de kinderen en dat zij daarnaar luisteren. Wanneer kinderen 
bijvoorbeeld willen kleien dan kan dit. 
  

Tijdens het observeren komt een moeder een kindje op de groep de Kuikentjes halen. De 
beroepskracht begroet de moeder en vertelt over de belevenissen van haar kind deze dag. Bij het 

weggaan wordt het kindje gedag gezegd en uitgezwaaid door de beroepskrachten en worden 
daarbij de andere kinderen betrokken door samen te zwaaien. 
  
Persoonlijke competentie 

 
Op de drie groepen is er spel- en speelmateriaal aanwezig passend bij de leeftijd en de 
ontwikkelingsfase van de kinderen. Bij de Kippetjes zijn er onder andere poppen, boekjes, duplo, 
een loopfietsje, een keukentje en een hoek met kussen en dekens. Bij binnenkomst staat de 
muziek van Mega Mindy aan. De beroepskracht geeft aan dat de kinderen dit erg leuk vinden. De 
kinderen kunnen zelf bij het spelmateriaal. Ze weten dat ze bepaald materiaal, bijvoorbeeld klei 
moeten vragen aan de beroepskracht. 

  
Op de groep de Kuikentjes wordt een kindje verschoond. Tijdens dit verschoon moment houdt de 
beroepskracht rekening met de autonomie van het kindje en toont daarbij een geduldige houding. 

Zo laat zij het kindje zelf de commode opklimmen en zegt zij bij het aantrekken van een 
rompertje: "Doe je armen maar omhoog". Waarna de beroepskracht wacht tot dat het kindje de 
armpjes omhoog doet en de beroepskracht het rompertje aantrekt. Tevens benoemt de 
beroepskracht haar handelingen tijdens het verschonen. 

  
Op de drie groepen geven de beroepskrachten aan rekening te houden met de behoefte van de 
individuele kinderen op de gebieden van slapen, eten en activiteiten. Ze werken kindvolgend. 
Op de groep de Kippetjes vertelt de beroepskracht dat ze met thema's werken en de kinderen vaak 
knutselwerkjes maken. Een van de knutselwerkjes wordt in een persoonlijk plakboek gelakt voor 
ieder kind en andere werkjes mogen ze mee naar huis nemen. 

  
Sociale competentie 
  

Op de groep de Kippetjes zijn de kinderen de hamster aan het aaien. Dit gebeurt onder toezicht 
van de beroepskracht. Terwijl ze met elkaar om de kooi staan, wordt er met elkaar gesproken. 
Twee andere kinderen zijn ondertussen aan het spelen met de loopfiets. Zij krijgen ruzie, waarop 
de beroepskracht reageert: "Wat is er aan de hand, jongens? Wat is er X?" De kinderen reageren 

door de beroepskracht aan te kijken en het ene kind geeft aan dat het fietsje werd 
afgepakt. Waarna kind X zich terugtrekt in de hoek met de kussens. 
Even later zijn alle kinderen op deze groep aan het spelen met de kussens en dekens. De 
beroepskracht ziet dit en reageert op hun spel door te zeggen: "Doen jullie voorzichtig, alle 
kinderen mogen meespelen." De kinderen spelen enthousiast verder en verstoppen zich. De 
beroepskracht zegt: "Zaten jullie verstopt? Ik dacht al waar zijn jullie nou?" 
Kinderen hebben zichtbaar plezier met elkaar. 

  
Op de groep de Haantjes is er een kindje van 1,5 aan het klimmen op de bank. De beroepskracht 
zegt: "X, kom je daar vanaf?" Dit herhaalt zich twee keer. Hierna besluit de beroepskracht de bank 

tegen de tafel aan te schuiven. Ze zegt daarbij: "Om te voorkomen dat ze nog een klimt." Uit dit 
voorbeeld blijkt dat de beroepskracht aandacht heeft voor de veiligheid van het kind en ook bewust 
is van de ontwikkelingsfase van dit kindje en hoe hiermee om te gaan.   
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Overdracht van waarden en normen 
  
Bij binnenkomst op de groep de Kuikentjes wordt de toezichthouder gewezen op het dragen van 
slofjes op de groepen. Hieruit blijkt dat de beroepskracht de afgesproken regels naleeft en 
bezoekers hierop aanspreekt. 

Op de deuren hangen stappenplannen, die wijzen op de hygiëne regels. 
Op de groep de Kippetjes wordt er tegen de kinderen gezegd: “Handjes wassen, want je hebt de 
hamster geaaid." 
Een beroepskracht op de groep de Haantjes vertelt dat ze wanneer de kinderen naar buiten gaan 
ze altijd laarsjes en soms ook overalletjes aan doen. De laarsjes worden afgespoeld. Op de groepen 
wordt er niet gelopen met schoenen, die buiten zijn geweest. Bij het binnen komen worden de 
handen gewassen en bij de baby's, worden de handjes schoongemaakt met een washandje. Voor 

elk kind wordt een schoon washandje gebruikt geeft de beroepskracht aan. 
Op de groep de Kuikentjes hebben twee beroepskrachten overleg over de juiste kleding voor een 

kindje dat buiten gaan slapen. Bij het verschonen van een kindje, vraagt de beroepskracht aan een 
andere beroepskracht of zij een rompertje wil aangeven. Dit gebeurt en de beroepskracht zegt: 
"Dankjewel." tegen haar collega. 
Op de groep de Haantjes en de Kippetjes laat een beroepskracht zien dat er een lijst in het 

keukenkastje hangt met de belangrijkste informatie van de kinderen waaronder het wel of niet 
buiten slapen en allergieën. 
  
 
In deze observatie worden de kinderen "X" genoemd. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties (1 september 2015) 
  Pedagogisch beleidsplan (Versie 1.2 – 10 januari 2013. Laatst gewijzigd: 23-07-2014) 
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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, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten en de stagiaire in het 

bezit zijn van een VOG die voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat alle beroepskrachten in het bezit zijn van een 
beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Op het Agrarische Kinderdagverblijf Kukeleku zijn er 3 groepen: 
 De Kuikentjes 0-2 jaar, maximaal 9 kinderen 
 De Haantjes 0-4 jaar, maximaal 12 kinderen 

 De Kippetjes 2-4 jaar, maximaal 14 kinderen 
 
Iedere groep heeft zijn eigen verblijfsruimte. De Kuikentjes en de Haantjes delen de 

verschoonruimte. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
  
  
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de 3 groepen zijn op het moment van de inspectie onderstaand aantal kinderen en 
beroepskrachten aanwezig: 

 De Kuikentjes 0-2 jaar, 9 kinderen met 2 beroepskrachten en 1 stagiaire 
 De Haantjes 0-4 jaar, 7 kinderen (waarvan 4 baby's en 3 kindjes van 1 jaar oud) met 2 

beroepskrachten 
 De Kippetjes 2-4 jaar, 10 kinderen (waarvan 5 kinderen, van 3 jaar oud en 5 kinderen van 2 

jaar oud) met 2 beroepskrachten 
 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (1 september 2015) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Personeelsrooster 
 Website 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 24 februari 2015. 
Een actielijst is daarbij ook opgesteld. 
  
De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken 

met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. Tevens hangt er bij binnenkomst op de 
deur een lijst met de huisregels. Ook hangt aan de binnenkant van het personeelstoilet het 
hygiëne- en het brandveiligheid protocol. 

  
Uit de observatie in de praktijk en het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij over het 
algemeen handelen conform de afspraken die zijn vastgelegd in de actielijst en handelen conform 
protocollen en huisregels. 

Een aantal voorbeelden waaruit dit blijkt: 
 In de koelkast zijn de geopende melk en pakkenfris gekenmerkt met de datum van openen. 
 De beroepskrachten geven aan zorg te dragen voor het handen wassen/ schoonmaken van de 

handjes na het buitenspelen. 
 Na het aaien van de hamster wordt de kinderen gevraagd de handen te wassen. 
 De beroepskrachten vertellen op schoeisel te lopen dat alleen binnen gedragen wordt. 
 De beroepskrachten spreekt de toezichthouder aan op de huisregels die gelden. 

 
Bij het in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s is gebruik gemaakt van de 
risicomonitor van VeiligheidNL 

  
Tijdens de inspectie is er op de groep de Haantjes een tekortkoming geconstateerd op het gebied 
van veiligheid. Een keukenla met daarin scharen en messen is niet beveiligd met een haakje. Na 

overleg en overreding heeft de beroepskracht de scharen en messen uit de la genomen en buiten 
het bereik van de kinderen gelegd. Zowel de beroepskracht als de houder geven aan dat de 
beveiliging van deze la een actiepunt is. 
  
Aanwezig is het keurmerk Zoönose. Deze is afgegeven door de GezondheidsDienst voor dieren. 
Deze is gedateerd op: 8 juli 2015. 
 

 
Meldcode kindermishandeling 
 

Tijdens het gesprek met de houder blijkt zij goed op de hoogte te zijn van de meldcode 
kindermishandeling. In juni 2015 heeft zij haar certificaat voor aandachtsfunctionaris behaald. 
Ze vertelt dat zij de beroepskrachten advies en ondersteuning biedt bij het voeren van lastige 
gesprekken. 

Een beroepskracht geeft aan dat situaties besproken worden tijdens de teamvergaderingen. 
  
Een deel van de beroepskrachten heeft in het afgelopen jaar (2015) een communicatietraining 
gevolgd, bestaand uit 7 bijeenkomsten. 
In een gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij tijdens de training kennis hebben opgedaan op 
de onderstaande gebieden: 

 Omgaan en communiceren met ouders- Overdracht- Ouders aanspreken op de geldende 
huisregels 

 Hoe om te gaan met de meldcode kindermishandeling- herkennen van signalen- welke stappen 
beroepskrachten kunnen nemen- oefenen van 'lastige' gesprekken 

 Hoe beroepskrachten elkaar kunnen aanspreken- elkaar complimenteren- elkaar aanspreken 
op de gemaakte afspraken 

 

De houder bevestigt dat de beroepskrachten de communicatietraining gevolgd hebben. 
  
  
Hiermee wordt er voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties (1 september 2015) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
  Pedagogisch beleidsplan (Versie 1.2 – 10 januari 2013. Laatst gewijzigd: 23-07-2014) 

  Pedagogisch werkplan (Versie 1.2 – 10 januari 2013. Laatst gewijzigd: 23-07-2014) 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

Binnenruimte 
 
1 augustus 2015 is er een nieuwe groep geopend op Agrarisch Kinderdagverblijf Kukeleku. Deze 
groep heet de Haantjes en biedt opvang aan maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar. 
De groep is 68.4 vierkante meter groot. Wat betekent dat deze voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 

  
De groepsruimte is passend ingericht voor de leeftijd en het aantal kinderen. Dit blijkt uit de 
inrichting en het aanwezige spel- en speelmateriaal. 

Er staat een bank, een box en een tafel om aan te eten met elkaar. Ook is er een kindertafeltje 
met twee stoeltjes. In een hoek ligt er een kleed, waar kindjes op kunnen liggen en zitten 
en de kinderen de vrijheid hebben om te bewegen (rollen, draaien). In een kast zijn er boekjes. 
De ruimte biedt voldoende plek om te kunnen rond wandelen, kruipen en tijgeren. 

  
Er zijn twee afgesloten slaapkamers van ieder 8.5 vierkante meter groot, waar de kinderen kunnen 
slapen. De slaapkamers kunnen gelucht worden door het open zetten van een raam. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (1 september 2015) 

  Plattegrond (24-04-2015) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 

onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

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

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 

groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Agrarische Kinderopvang Kukelekú 

Website : http://www.kovkukeleku.nl 
Aantal kindplaatsen : 35 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : VOF Kukelekú 

Adres houder : Halvinkhuizerweg 125 
Postcode en plaats : 3882 LA PUTTEN 

KvK nummer : 54191807 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  De heer D. Terlien 

Mevr. I. van Witzenburg 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 
Adres : Postbus 400 
Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2015 

Zienswijze houder : 09-09-2015 
Vaststelling inspectierapport : 10-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 15-09-2015 
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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 blij met het resultaat van het bezoek van de GGD. 
  
Het verbaasde ons dat de GGD inspecteurs niet op de hoogte waren van onze uitbreiding, bij de 

gemeente Putten hebben wij tijdig een uitbreiding van het aantal kindplaatsen aangevraagd en 
hier een bevestiging van gekregen. Ook waren deze gegevens verwerkt in het LRK. 
De punten die zijn genoemd tijdens de inspectie hebben onze aandacht en zullen we zeker 
aanpassen. 
Met vriendelijke groet, 
  

F. Esveld – den Besten 

Kinderopvang Kukelekú 

 
 
 

 


