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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 18 april 2016 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. 
  
De volgende inspectie-items zijn onderzocht: 

 Pedagogische praktijk 
 Vierogenprincipe 

 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 
 Risico-inventarisatie 
  

 
Beschouwing 

 
Agrarische Kinderdagverblijf Kukelekú is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang 
(VAK). 
Het kinderdagverblijf biedt vang aan drie groepen; De Kuikentjes, de Haantjes en de Kippetjes. 

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. 
  
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. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze inspectie is een tekortkoming geconstateerd op het inspectie-item: risico-

inventarisatie. 
   

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen te lezen. 
  

 
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 

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

 overdracht van normen en waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
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 
 
In het pedagogisch werkplan is het vierogenprincipe opgenomen. Daarnaast is het vierogenprincipe 
opgenomen in een informatieboekje. Dit boekje wordt besproken tijdens de intake en wordt 
meegegeven aan ouders. Het vierogenprincipe staat in duidelijke en observeerbare termen 

beschreven. 
  

Aandachtspunt: 
 In het pedagogisch werkplan staat niet beschreven hoe het vierogenprincipe vorm is gegeven 

in de slaapruimten. Dit is door de toezichthouder besproken met de houder. Zij heeft 
aangegeven dit op te zullen nemen. 

 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uit de observatie en het gesprek met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg 
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud en brengen dat wat beschreven staat in het 

werkplan in de praktijk. De beroepskrachten geven aan hoe hun werkwijze is met betrekking tot 
het maken van uitstapjes met de kinderen, de omgang met de dieren, de waarde van het 
buitenspelen en hoe zij omgaan met kinderen die buitenslapen. 

   
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden: 
  
 Bij binnenkomst 

 Vrij buiten- en binnenspelen 
 Eet- en drinkmoment 
  
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  

Observatie 1 
Wanneer de toezichthouder binnenkomt op de groep de Kuikentjes zegt een beroepskracht tegen 
een dreumes: "Zeg maar Hallo.' Ze licht toe dat de toezichthouder komt kijken. Het kindje lijkt 
tevreden met dit antwoord en speelt verder. 
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Observatie 2 
Een kindje op de groep de Kuikentjes pakt een speelgoed beer uit een bak. De beroepskracht ziet 
dit en gaat bij het jongetje zitten en maakt een geluid van een beer. Ze zegt: "Kijk zitten nog meer 
in. Een olifant, leeuw en een giraffe." Samen met het jongetje halen ze andere dieren uit de bak. 
De beroepskracht zegt: "Is dit een olifant? Kijk heeft een lange slurf." Ze benoemt alle dieren en 

maakt soms geluiden van een dier. Het jongetje doet sommige geluiden na. 
  
Observatie 3 
Bij binnenkomst wordt een jongetje begroet door de beroepskracht. Ze zegt: "Hoi Goeiemorgen. 
Wat heb je daar?" De beroepskracht gaat op kindhoogte zitten. Het jongetje pakt spulletjes uit zijn 
rugzak en geeft deze aan de beroepskracht. 
Er volgt een gesprek tussen moeder en de beroepskracht over hoe het gaat met het jongetje. 

Wanneer de moeder weggaat, zegt de beroepskracht: "Ga maar zwaaien naar mama. Daag." Het 
jongetje en de beroepskracht zwaaien naar zijn moeder. Uit deze situatie blijkt dat er 

informatieoverdracht- en uitwisseling plaatsvindt tussen ouders en beroepskrachten. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen  

Observatie 1 
Op de groep de Kuikentjes zitten twee kinderen aan tafel met een puzzel. De beroepskracht zit bij 
de kinderen aan tafel. De beroepskracht geeft de kinderen ondersteuning door aan te moedigen en 
het geven van aanwijzingen. "Ja, waar moet het schaapje en het koetje? Ja goed zo." De 
beroepskracht stelt vragen aan de kinderen zoals: "Wat is dit X?" "Een schaap en dit een koe", zegt 
de beroepskracht. Het jongetje kan wel 'tractor'' zeggen en houdt daarbij een puzzelstukje van een 
tractor omhoog. 

  
Observatie 2 
Een baby’tje krijgt een fles en fruit. De beroepskracht stimuleert het kindje zijn fles zelf vast te 

houden. Ze zegt: "Ja, goed zo vasthouden. Handje erom heen." Ze geeft de fles aan het kindje en 
biedt ondersteuning door zijn handje om de fles te leggen. 
  
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen  

Observatie 1  
Een jongetje op de groep de Kuikentjes hoort buiten honden blaffen. Hij gaat staan en wijst naar 
het raam en maakt een geluid. De beroepskracht volgt het jongetje en zegt: "Oh zitten de hondjes 
te blaffen?"  
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 
Observatie 1 
De groep de Haantjes gaan met elkaar lammetjes bezoeken. Alle kinderen krijgen laarsjes en hun 

jas aan. Ook een aantal peuters gaan een uitstapje maken naar een boer in de buurt. De 
beroepskrachten en de houder geven aan dat er met regelmaat uitstapjes gemaakt worden met de 
kinderen onder andere naar boeren in de omgeving. De buitenruimte bestaat uit een natuurlijk 
speelterrein. De kinderen kunnen door het aanbod van activiteiten, materialen en de inrichting van 

de buitenruimte verschillende (leer)ervaringen op doen. 
   
Sociale competentie 
De kinderen zijn deel van de groep  
Observatie 1 
Op de groep de Kuikentjes wordt een kindje gebracht. De beroepskracht zegt tegen een ander 
kindje op de groep: "Kijk eens wie staat bij de deur? Dat is X he?" De beroepskracht zet het kindje 

bij de andere kinderen aan tafel. 
  
Overdracht van waarden en normen 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
Observatie 1  
Een jongetje doet een puzzelstukje in zijn mond. De beroepskracht ziet dit en zegt: "Doe de puzzel 

maar niet in je mond, dat is niet om op te eten." Ze maakt daarna het puzzelstukje schoon. 
  
Observatie 2  
Gedurende de observatie hebben de beroepskrachten oog voor snotneuzen van de kinderen en 
maken zij de neuzen schoon of reiken de kinderen een tissue aan. 
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Observatie 3 
De samenwerking tussen de beroepskrachten oogt goed. Ze maken afspraken over taken en geven 
elkaar overdracht over bijvoorbeeld verschonen van kinderen en het slapen. Ook de 
beroepskrachten die een uitje maken met de kinderen bespreken met de andere beroepskrachten 
waar ze naar toe gaan, welke kinderen ze meenemen en hoelang ze ongeveer weg zijn. 

  
In deze observatie worden de kinderen 'X' genoemd. 
  
  
Conclusie 
De houder draagt zorgt voor het waarborgen van de vier basisdoelen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Pedagogisch werkplan (Versie 1.2 – 10 januari 2013, Laatst gewijzigd: 23-07-2014) 
 Informatieboekje Agrarische kinderopvang Kukelekú 
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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 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 stagiaire in het bezit 
zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
 
Conclusie 

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een 
beroepskwalificatie conform CAO. 

  
Conclusie 
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
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. 
  
Conclusie  

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

 
Tijdens de inspectie waren er aanwezig: 
  

Groep Kinderen Beroepskrachten 

De Kuikentjes  3 kinderen 1 beroepskracht 
  

De Kippetjes 12 kinderen 2 beroepskrachten 
  

De Haantjes 10 kinderen 

  

2 beroepskrachten 

1 stagiaire 

  
Conclusie 
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  
Presentielijsten (peutergroep, verticale groep, babygroep, versie 30-03-2016, weekplanning 
16, 18-04-2016) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de bevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'.  

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In de risico-inventarisatie veiligheid d.d. 24-02-2016 groep de Haantjes en de Kuikentjes staat het 
onderstaande risico beschreven bij beknelling: 

  
"Scenario 14 Kind komt klem te zitten tussen de spijlen, het dakje of het matras van het bed. 
Maatregelen: Kans: Klein Ernst: Groot 

 Gebruik altijd een bed met een spijlbreedte tussen 4,5 en 6,5 centimeter, waarbij de spijlen 
doorlopen tot de bodem. Is genomen 

 Zorg ervoor dat de opening tussen het dakje en de bovenkant van het bed niet te groot is. Een 
kind mag er niet doorheen passen. Is genomen 

 Gebruik een matras dat goed past. Het moet makkelijk in het bedje gelegd kunnen worden, 
zonder ruimte tussen het matras en het bed. Is genomen" 

  
Observatie 
Tijdens de observatie is geconstateerd dat er meer dan 1 cm ruimte tussen de matras en het 
buitenbedje aanwezig is. 
De toezichthouder heeft het risico dat hieruit voortkomt besproken met de beroepskrachten en 

telefonisch met de houder. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 
Vierogenprincipe 

 
Beleid: 

In het beleid staan de volgende maatregelen beschreven om ervoor te zorgen dat alle 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere 
volwassene: 
 door de vele raampartijen heeft Kukelekú een open karakter. 

 de sanitaire ruimte op de peutergroep beschikt over meerdere ramen waardoor er altijd zicht is 
op de leidster die aan het werk is. 

 de leidsters van de verschillende groepen lopen geregeld onaangekondigd bij elkaar naar 
binnen. 

 de ondernemers lopen op onaangekondigde tijden binnen. 
 tijdens de breng- en haaltijden lopen er de hele tijd ouders in en uit. 
 tussen de babygroep en de verticale groep zit een gezamenlijke sanitaire ruimte. 

 met uitstapjes wordt er altijd een telefoon meegenomen en waar mogelijk worden uitstapje 
met zijn tweeën gemaakt. 

  
Observatie: 
 Alle groepen hebben raampartijen, die naar buiten kijken of op de gangen. 
 De sanitaire ruimten beschikken over ramen met zicht op de groepen. 
 Tijdens de observatie lopen de beroepskrachten, de stagiaire en de ondernemer onverwachts 

bij elkaar binnen op de groep. 
 Tijdens het brengmoment lopen ouders in en uit op de groepen. 
In het gesprek met de beroepskrachten geven zij aan dat uitstapjes meestal met twee 
beroepskrachten begeleid worden. 



 

10 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 18-04-2016 
Agrarische Kinderopvang Kukelekú te PUTTEN 

Tijdens deze inspectie gaat er echter 1 beroepskracht met de fiets met een aantal kinderen op 
bezoek bij een boer in de buurt. De beroepskracht geeft aan dat zij fietst op de openbare weg en 
dus gezien of gehoord kan worden door andere volwassenen tijdens het fietsen. De beroepskracht 
bespreekt met haar collega's waar zij naar toe gaat en neemt een telefoon mee. 
De beroepskracht geeft toelichting aan de toezichthouder over het protocol uitstapjes. 

  
Conclusie: 
De beroepskrachten kunnen gezien of gehoord worden door een andere volwassene bij het 
verrichten van de werkzaamheden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 

  Risico-inventarisatie veiligheid (18-04-2016 groep de Haantjes en de Kuikentjes) 
  Huisregels/groepsregels 
  Pedagogisch werkplan (Versie 1.2 – 10 januari 2013, Laatst gewijzigd: 23-07-2014) 
 informatieboekje Agrarische Kinderopvang Kukeleku 

 veiligheid.nl 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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 persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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) 
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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 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) 

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) 

 

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 sub 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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 veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b 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 
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 
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. van Witzenburg 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 18-04-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 02-05-2016 
Zienswijze houder : 16-05-2016 
Vaststelling inspectierapport : 17-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-05-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-05-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 24-05-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Tijdens de controle bleek dat er een te grote ruimte tussen het matras en bedje zit. Dit is bij 2 
buitenbedjes geconstateerd. Wij gaan hierover in gesprek met de leverancier en een passende 
oplossing zoeken. Ook nemen we hierin de overige bedjes mee, zowel binnen als buiten. 

 
Het vier-ogen-principe is in ons beleid beschreven, maar de omgang met de slaapkamers is hierin 
niet beschreven. Onze werkwijze is dat de leidsters altijd de deur open laten wanneer zij een 
kindje naar bed brengt. Dit hebben wij inmiddels in onze werkafspraken, pedagogisch werkplan en 
informatieboekje aangepast. 
 

Met vriendelijke groet, 

Frieda Esveld 
Agrarische Kinderopvang Kukelekú 

 
 
 

 


