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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
 
Op  8 september 2014 is Agrarisch kinderdagverblijf Kukeleku  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. 
  
Daarnaast zijn de volgende voorwaarden onderzocht: 
- 4 ogen beleid 
- Risico-inventarisatie 

 
Beschouwing 
 

Kinderdagverblijf Kukeleku is op 8 september  in opdracht van de gemeente Putten 
onaangekondigd bezocht voor een reguliere inspectie. Tijdens dit onderzoek is deze locatie getoetst 
op naleving van alle kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. 
In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en waaraan niet of 
niet in voldoende mate is voldaan. 
Het kinderdagverblijf bevindt zich op een biologische kippenboerderij. Behalve de kippen zijn er 
ook geiten, konijnen, twee honden en een poes op het erf. De poes komt ook in de gang . De 
overige dieren zijn afgeschermd van de kinderen d.m.v. hekken. 
De kinderen hebben een riant buitenspeelterrein.  
De houder en de beroepskrachten werken goed mee aan het uitvoeren van de inspectie. 
 
De houder is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). 

 
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 het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
   
Pedagogische praktijk 
 
Op beide groepen is het kindaantal laag. 
De baby groep, kuikentjes, heeft twee baby's en op de 2-4 jarige groep, kippetjes,  zijn er 6 
kindjes aanwezig. 
De twee baby's zitten op de groep in een wipstoel. Eén kindje krijgt eten en de ander zit er bij. De 
beide baby's krijgen aandacht door een vriendelijk woord of een aai over de bol. 
Zodra de baby is uit gegeten wordt het opgepakt en wordt er mee geknuffeld. 
De beroepskracht reageert op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te raken 
en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s. Tijdens contactmomenten is hun 
aandacht minimaal de helft van de tijd gericht op de baby.  
Op de peutergroep zit men aan tafel te eten en te drinken. Zodra er een tractor voorbij komt 
reageren een aantal kinderen hier gelijk op. De beroepskracht praat dan met de kinderen van wat 
zij zien en wat het doet. 
Beroepskrachten reageren meestal op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan 
relaxed om met de kinderen, voorbeeld:  Een kind stoot per ongeluk drinken om, de beroepskracht 
reageert hier heel relaxed op, geen probleem maken we straks schoon. Het kind ziet ook dat de 
beroepskracht niet boos wordt. 
Na het eten en drinken wordt er buiten gespeeld. 
De buitenruimte is direct vanaf de groep bereikbaar. De kinderen hebben veel ruimte om zich vrij 
te kunnen bewegen. Aan de kant waar afgeschermd gespeeld wordt rijdt licht verkeer langs. 
Aan de andere kant loopt ook een weide met dieren erin. 
Tijdens het buitenspelen komt de beroepskracht van de baby groep ook met een baby buiten 
spelen. 
Beroepskrachten gaan respectvol om met ieder kind. Er worden geen kinderen uitgesloten of 
genegeerd. Je ziet en merkt dit op de manier van praten: 'kom maar hier spelen, “pak die fiets 
maar",  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen (beroepksrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten die aanwezig waren inclusief de houder zijn in het bezit van een VOG die 
voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang. 
  
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten die aanwezig waren , zijn in het bezit van een SPW diploma.  Eén 
beroepskracht heeft SPW drie en de andere beroepskracht heeft spw4 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
Opvang in groepen 

 
De baby groep bestaat tijdens de inspectie uit twee baby's. 
De peutergroep bestaat tijdens de inspectie uit zes peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. 
Beide hebben een eigen stamgroep. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de baby groep staat één beroepskracht met twee baby's. 
Op de peutergroep staat één beroepskracht met zes peuters. 
  
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepksrachten) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  is uitgevoerd op 28 februari 2014  
Een plan van aanpak is daarbij ook opgesteld. 
De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken 
met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. 
  
Uit de observatie in de praktijk en het gesprek met de medewerksters blijkt dat de 
beroepskrachten handelen conform de afspraken die zijn vastgelegd in het plan van aanpak. 
 
Vierogenprincipe 
 
De houder zorgt ervoor dat alle beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding bij hun 
werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene. De 
beroepskrachten zijn niet alleen in het gebouw, men loopt bij elkaar naar binnen. De houder is ook 
in het pand aanwezig en loopt ook regelmatig binnen bij de groepen. 
  
De houder heeft het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe zo georganiseerd dat 
beroepskrachten te allen tijde gezien of gehoord kunnen worden. Het beleid is voorgelegd aan de 
oudercommissie en de oudercommissie heeft ermee ingestemd 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 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 1.50 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) 

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 6 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 1.50 lid 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 heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Agrarische Kinderopvang Kukelekú 
Website : http://www.kovkukeleku.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000023993936 
Aantal kindplaatsen : 26 
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 :  D. Terlien 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : PUTTEN 
Adres : Postbus 400 
Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-09-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 29-09-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 29-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 02-10-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 


