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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
 
Agrarische Kinderdagverblijf Kukelekú is een zelfstandige kinderopvang. 

Het kinderdagverblijf is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). 
 
Dit incidenteel onderzoek vindt plaats n.a.v. uitbreiding kindplaatsen op drie groepen. 

 
Tevens worden de groepen per leeftijd anders ingedeeld dan eerder dit jaar was. 
• groepsruimte Kippetjes 2-4 jaar: Blijft hetzelfde maximaal 16 kinderen 
• groepsruimte Kuikentjes 0-2 jaar: Blijft hetzelfde maximaal 12 kinderen 

• groepsruimte Haantjes 1-4 jaar: Veranderd, was 0-4 jaar maximaal 16 kinderen 
  
De inspecteur heeft de plattegrond ingezien met de officiële maten erin verwerkt. 
  
De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk  
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie 
 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 
 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "accommodatie en inrichting". 
  
 

Eisen aan ruimtes 

 
De houder heeft een aanvraag gedaan voor een uitbreiding kindplaatsen voor de huidige drie 
groepen. 
 
De houder heeft een officiële plattegrond toegestuurd aan de toezichthouder. 
 

Het gaat om de volgende drie groepen met daarbij de behorende m2: 
• groepsruimte Kippetjes 2-4 jaar: 58,5 m2 maximaal 16 kinderen 
• groepsruimte Kuikentjes 0-2 jaar: 57,6 m2 maximaal 12 kinderen 
• groepsruimte Haantjes 1-4 jaar: 68,4 m2 maximaal 16 kinderen 
 
De houder moet zodra zij start met deze indeling de BKR volgen. 
Dit kan d.m.v. www.1ratio.nl  worden gevolgd. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit 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 : 20-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2018 
Zienswijze houder : 21-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 22-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bedankt voor het rapport. 
Deze is duidelijk zo en is juist. 
  

We ontvangen graag het definitief rapport zodat we deze op de site kunnen plaatsen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frieda Esveld 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


