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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 6 april 2017 is Agrarische Kinderdagverblijf Kukelekú van Agrarische Kinderopvang Kukelekú 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. 

 

 
Beschouwing 
Agrarische Kinderdagverblijf Kukelekú is gesitueerd op een biologische kippenboerderij. In verband 
met de vogelgriep zijn de kippen tijdens de inspectie nog verplicht op stal. Het kinderdagverblijf 
is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). 

Ongeveer twee jaar geleden is het kinderdagverblijf uitgebreid met een aanbouw, waarin een 
derde groepsruimte is gevestigd. De buitenruimte is riant te noemen. Het is als een natuurlijk 
speelterrein vormgeven, er is een zandbak, er is een heuveltje met glijbaan, er is een waterpomp. 
De beroepskrachten hebben de scholing gevolgd "Op goede grond", die georganiseerd is vanuit de 
Verenigde Agrarische Kinderopvang. 
  
Tijdens de inspectie is het onderdeel veilig slapen aan bod gekomen. Om baby's (tot het moment 

dat ze kunnen omrollen) geborgenheid te bieden, en in het kader van de visie van het 
kinderdagverblijf van buiten slapen, worden baby's te slapen gelegd in een wandelwagen die dan 

buiten kan worden gezet. Zodanig dat de beroepskrachten vanuit de groep de baby in de 
wandelwagen in de gaten kan houden. 
Tijdens de inspectie is dit ook gebeurd. Er werd echter ook gebruik gemaakt van een regenkap. 
Met de houder is besproken dat de regenkap niet gebruikt kan worden, het risico bestaat dat er 

dan onvoldoende verse lucht in de wandelwagen komt. Aangegeven is dat wandelwagens bedoeld 
zijn om mee te wandelen en niet zozeer om in te slapen (behalve tijdens het wandelen), het 
gebruik hiervan dient kritisch te worden bekeken, informatie is te vinden op www.ncj.nl/preventie-
wiegendood/informatie-voor-de-kinderopvang. 
  
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op dit kinderdagverblijf. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de inspecties in 2014 en 2015 is voldaan aan alle onderzochte voorwaarden. 

  
Jaarlijkse inspectie 2016; 18-04-2016; er is een tekortkoming geconstateerd op het domein 
veiligheid en gezondheid. Aan de overige onderzochte voorwaarden werd voldaan. 
  
Nader onderzoek 2016; 14-06-2016; de tekortkoming vastgesteld tijdens de jaarlijkse inspectie 

van 2016 is hersteld. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze inspectie is een afspraak gemaakt met betrekking tot veilig slapen (zie toelichting in 
de beschouwing). Aan de onderzochte voorwaarden wordt voldaan. 
  

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen te lezen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties 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 een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  

Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagochtend. Op deze ochtend zijn alle drie de 
groepen geopend. De observatie heeft met name plaatsgevonden op de babygroep. Ook is er op de 

verticale groep geobserveerd en het buiten spelen door kinderen van meerdere groepen. 
  
De observatie heeft plaats gevonden gedurende de volgende momenten: 
 Fruit eten en drinken op de babygroep 
 Boekje voorlezen op de babygroep 
 Buiten spelen 

  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
Waarborgen emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten weten op welke wijze zij kunnen aansluiten op bioritme en afspraken voor 

individuele baby's. Er is informatie over iedere baby bekend bij de beroepskrachten. Binnen de 
groepsroutine houden de beroepskrachten rekening met de eigenheid van ieder kind en zijn 
thuisgewoonten. 
Op de babygroep zitten de kinderen aan tafel voor fruit en later koude thee. Er is een bord met in 
stukken gesneden divers fruit (mandarijn, appel, peer, banaan) en er is een bakje met fruit in 
kleine stukjes gesneden. Dit fruit is voor 1 kind bedoeld. De beroepskracht geeft het kind een paar 

kleine stukjes. Het kind laat het uit zijn mond vallen. De beroepskracht vertelt dat dit kind thuis 
gepureerd fruit krijgt. Het wordt nog een paar keer geprobeerd. Dan wordt het fruit in het bakje 
geprakt (met wat grotere stukjes ertussen) en aan het kind gegeven. Het kind eet het nu op. 
  
Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 

aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 
in aansluiting op interesse of thematisch programma. 
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Tijdens de inspectie zijn er de gehele tijd kinderen buiten aan het spelen. Ook tijdens (mot)regen. 
De peutergroep is gaan fietsen. Er is recent een tweede bakfiets bijgekomen en nu kunnen de 
beroepskrachten met alle kinderen van de groep gaan fietsen in de bakfiets. Een beroepskracht is 
met de stagiaire en een tweetal kinderen van de babygroep bloemen gaan plukken in de buurt. 
De beroepskracht van de verticale groep vertelde dat er veel kinderen van die groep buiten willen 

spelen. Het is deze dag een drukke groep, de baby's hebben hier soms wat last van. Er is ook 
buiten gedronken en fruit gegeten. Als kinderen niet meer buiten willen spelen, mogen ze naar 
binnen. Dit is ook waargenomen. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten benutten emotievolle momenten om kinderen te leren om emoties te delen en 

te verwoorden. Dit wordt gestimuleerd door de situatie of emotie samen te verwerken in 
gesprekjes, spelvorm en boekjes. 

Er is een konijn overleden en de beroepskrachten zijn er net achter gekomen. Een beroepskracht 
zegt tegen de kinderen die buiten spelen: "Kom eens kijken, er is wat gebeurd." De beroepskracht 
loopt met de kinderen naar het konijnenhok. Ze laat het konijn zien en legt uit dat het konijn 
overleden is en dat dat heel verdrietig is. Ze vraagt: "Zullen we een mooi plekje geven waar we 

hem kunnen begraven?" Ze benoemt nog een keer: "Nu leeft hij niet meer, hij kan niet meer 
ademhalen, niet meer spelen, niet meer eten...." 
De beroepskracht neemt het konijn mee op een handdoek in een kruiwagen. De kinderen mogen er 
niet aankomen. Ze graaft een gat, een paar kindjes helpen een beetje mee. Het konijn wordt er in 
gelegd. De beroepskracht stelt voor om er een mooie bloem in te leggen. Een aantal kinderen was 
net daarvoor bloemen wezen plukken. Er wordt een bloem in gelegd en er wordt aarde op 
geschept, de kinderen mogen ook hierbij meehelpen. Dan stelt de beroepskracht voor om er een 

steen op te leggen, er wordt door een andere beroepskracht een grote steen op gelegd. Dan kan er 
wat op de steen worden gezet. Een kindje reageert. `Ik heb stoepkrijt.´ Het kind mag met 
stoepkrijt op de steen en er wordt gezegd dat het mooi wordt. 

De beroepskracht vraagt aan een kindje of hij het spannend vond. Het kind knikt bevestigend. De 
beroepskracht stelt voor dat hij het aan zijn moeder vertelt. "Nee, dat durf ik niet", zegt het kind. 
"Zullen we het dan samen doen?", vraagt de beroepskracht. Dat vindt het kind goed. 
  

Overdracht normen en waarden 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. 
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat de beroepskrachten vriendelijk zijn, troosten en meeleven: 

 Een kindje is aan gaan huilen. De beroepskracht vraagt: "Wat is er? Ben je moe aan het 
worden? Zullen we je naar bed brengen?" De beroepskracht pakt de baby uit de wipstoel en 
brengt het naar bed. 

 Een baby op de babygroep is gevallen. De andere beroepskracht gaat er naartoe, gaat op de 
grond zitten en neemt het kind op schoot. "Even knuffelen", zegt de beroepskracht. Even later 
gaat het kind weer verder spelen. Een andere baby komt ondertussen naar de beroepskracht 
toe, loopt er naar toe en geeft de beroepskracht een knuffel. 

  
De beroepskrachten helpen de kinderen:  
 De beroepskracht begeleidt de baby's de bank op en af met klimmen. "Goed zo, dat ging 

goed", zegt de beroepskracht als het is gelukt. 
 Als de kinderen klaar zijn met fruit eten en drinken, krijgen de kinderen een nat 

washandje. Een aantal kinderen gaan er mee over de tafel wrijven. De beroepskracht zegt: 
"Ga je mondje maar poetsen." Ze doet het voor. 

 Een baby wil gaan lopen. "Stapje doen? Ik zal je sok uitdoen, dan gaat het misschien 
makkelijker." De beroepskracht doet de sok uit, even later loopt het kind. 

  

Conclusie 
Uit de observaties blijkt dat de pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  

Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk 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 worden 
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 
 

Tijdens de inspectie zijn er 7 beroepskrachten aanwezig, een leidinggevende en een stagiaire. Van 
deze personen is de verklaring omtrent gedrag bekeken en beoordeeld. 
Er werkt ook een vrijwilliger op deze locatie. Van deze vrijwilliger is de verklaring omtrent gedrag 
naderhand conform afspraak overlegd. 

  
Conclusie 
Van alle aanwezige personen is er een verklaring omtrent gedrag overlegd die voldoet aan de 
gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Tijdens de inspectie zijn er 7 beroepskrachten aanwezig. Van al deze beroepskrachten is het 
diploma gezien. 

  
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een diploma conform cao kinderopvang. 

 
 
Opvang in groepen 
 
Op het Agrarische Kinderdagverblijf Kukelekú 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 
Op de stamgroepen werken vaste beroepskrachten en zijn vaste kinderen ingedeeld. 
  

Conclusie  
Er wordt voldaan aan de eisen omtrent opvang in groepen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie worden er op de drie groepen kinderen opgevangen. De samenstelling qua 
hoeveel en qua leeftijden van de kinderen en het aantal beroepskrachten ziet er als volgt uit: 

Groep  Kinderen  Beroepskrachten  

 De 
Kuikentjes(babygroep) 

 5 kinderen van 0 jaar, 4 kinderen van 1 jaar  2 
beroepskrachten 

 De Kippetjes 
(peutergroep) 

 6 kinderen van 2 jaar, 8 kinderen van 3 jaar  2 
beroepskrachten 

 De Haantjes(verticale 

groep) 

 1 kind van 0 jaar, 3 kinderen van 1 jaar, 2 

kinderen van 2 jaar, 6 kinderen van 3 jaar 

 3 

beroepskrachten 
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Conclusie 
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen en de 
leeftijd van de kinderen. 
  
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Observaties 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 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)   
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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Agrarische Kinderopvang Kukelekú 

Website : http://www.kovkukeleku.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : VOF Kukelekú 

Adres houder : Halvinkhuizerweg 125 

Postcode en plaats : 3882 LA Putten 
KvK nummer : 54191807 
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 :  Mw. T. Dudok van Heel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Putten 
Adres : Postbus 400 
Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 06-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 28-04-2017 
Zienswijze houder : 09-05-2017 
Vaststelling inspectierapport : 16-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze 9 mei 2017 
Vanuit onze visie bieden wij de mogelijkheid dat kinderen buiten kunnen slapen. Dit gebeurt in 
speciaal daarvoor bestemde buitenbedjes en in de kinderwagen. 

  
We laten ze in de kinderwagen slapen om ze geborgenheid te kunnen bieden indien kinderen dit 
nodig hebben. We merken dat de jongste kindjes de eerste periode die extra geborgenheid prettig 
vinden en beter slapen hierdoor. 
Ouders geven toestemming dat kinderen hierin mogen slapen. Zodra een kind zichzelf kan 

omdraaien slaapt het kind niet meer in de wagen. 
  

We hebben na aanleiding van het bezoek van de GGD onze regels omtrent het slapen in de 
kinderwagen aangepast. Bij regen zullen we de regenkap niet meer gebruiken en de kinderwagen 
onder de overkapping in het zicht van de leidsters plaatsen. 
De leidsters gaan regelmatig bij de kinderen kijken die buiten slapen, dit geldt zowel voor de 
buitenbedjes als de kinderwagen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


