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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Op 25 mei 2018 is er in opdracht van de gemeente Putten een nader onderzoek uitgevoerd 
bij Agrarische Kinderopvang Kukelekú. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 februari 2018 heeft 
de toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft 
gemaakt met de houder. 

  
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen 

het herstel en niet alle andere inspectie-items. 
  

 
Beschouwing 
 
Dit rapport betreft een nader onderzoek. 
 

Het nader onderzoek richt zich alleen op een documenten onderzoek, omdat het gaat om 
certificaten/diploma's betreffende de EHBO. 
  
De volgende voorwaarden zijn opnieuw beoordeeld: 

 Veiligheid en gezondheid; gekwalificeerd personeel is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen  

  

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het nader onderzoek van 12 februari 2018 werd aan de volgende voorwaarden niet 
voldaan: 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

De houder heeft op 24 mei 2018 de EHBO certificaten gestuurd aan de toezichthouder. 
De certificaten zijn door de toezichthouder bekeken en beoordeeld. 
Er 8 certificaten ingezien. 
De certificaten zijn afgegeven door het oranje kruis. 
De examens hebben plaats gevonden op 16-04-2018 en zijn behaald. 
  
Conclusie: 

De houder heeft voldoende inspanningen verricht, en de tekortkoming opgeheven. 
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van de wet kinderopvang. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
- 8 x EHBO diploma's 

- De website van het oranje kruis waar de diploma's worden nagekeken 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Agrarische Kinderopvang Kukelekú 

Website : http://www.kovkukeleku.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000054191807 
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 :  de heer D. Terlien 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Putten 
Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 25-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-05-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-05-2018 
 
 

 
 
 
 
 

 


