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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 
 
 

Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten 
over kinderdagverblijf (verder te noemen als kdv) Pukkie volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 
Deze bevindingen worden elders in het rapport per hoofdstuk verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kdv Pukkie 
De houder is op 01-07-2019, na een verhuizing, in exploitatie gegaan op de locatie aan du 
Commerce 1 te Echt. Op dit nieuwe adres heeft de houder een registratie in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) voor 16 kindplaatsen kdv en de locatie heeft een registratie Voorschoolse 
educatie (VE). 
 
Inspectiegeschiedenis 
Bij de inspecties in 2017 en 2018 op het adres Diepstraat 4 te Echt voldeed de houder aan de 
getoetste voorwaarden. 
Tijdens de inspectie van 04-06-2019, een onderzoek voor registratie in verband met een 
verhuizing, is geconstateerd dat er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden van de Wet 
Kinderopvang. De houder heeft met diverse documenten (en in diverse overleggen met de 
toezichthouder) aangetoond dat er redelijkerwijs aan de eisen voldaan kan worden. 
 
De bevindingen van het onderzoek staan los van de gebruiksvergunning die de 
brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht met 
betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. Ten tijde van de inspectie beschikt de houder nog niet over 
een gebruiksvergunning. 
 
De houder stuurt de toezichthouder op 04-06-2019 een mail waaruit blijkt het servicecentrum MER 
de houder toestemming geeft, in het kader van brandveiligheid, de locatie in exploitatie te nemen. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Bij deze jaarlijkse inspectie blijkt dat aan één voorwaarde niet wordt voldaan; een eis omtrent VE. 
Een ander voorwaarde waaraan in eerste instantie niet wordt voldaan, voldoet wel na een 
herstelaanbod. 
 
Voor meer concrete informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te 
lezen. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

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 het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
x Pedagogisch beleid 
x Pedagogische praktijk 
x Voorschoolse educatie 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Pedagogisch beleid 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor kdv Pukkie kenmerkende visie op de 
omgang met kinderen is beschreven. De houder draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform 
het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Dit doet de houder onder andere door 
teambesprekingen en door begeleiding op de werkvloer en coaching van medewerkers. 
De houder werkt tevens als pedagogisch medewerker in de groep en kan daardoor de 
pedagogische praktijk zelf aanschouwen. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 

Pedagogische praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (www.rijksoverheid.nl). 
 
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het 
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat: 
x Het waarborgen van emotionele veiligheid; 
x Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
x Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 
x Overdracht waarden en normen. 
 
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 
op de locatie beoordeeld.  
 
De observatie van de pedagogische praktijk vindt plaats op dinsdagochtend 08-10-2019 tussen 
9.15 en 12.30 uur. 
Observatiemomenten: verzorgingsmomenten, vrij spel in de groepsruimte, fruit- en lunchmoment 
en begeleide activiteiten. 
Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Twee van de vier pedagogische doelen 
(onderdeel A en C) zijn in deze rapportage nader uitgewerkt. 
 
Emotionele veiligheid: 
De drie bronnen van emotionele veiligheid zijn bij kdv Pukkie aanwezig: 
 
- vaste en sensitieve verzorgers; de beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de 
kinderen. De toezichthouder merkt op dat als zij binnenkomt op locatie een kindje moeite heeft 
met het feit dat een vreemde aanwezig is in de groep. Het kind loopt naar de beroepskracht toe en 
wil graag bij haar zijn. De beroepskracht neemt het kind op de arm en stelt het kind gerust. Even 
later is het kind gerustgesteld en hervat het haar spel. 
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De beroepskrachten gaan op een ongedwongen manier met de kinderen om en ze kennen de 
persoonlijke aandachtspunten van ieder kind. Dit is bijvoorbeeld te zien als een kind gebracht 
wordt en de vader weg gaat: het kind wordt even met rust gelaten. Op die manier kan het kind op 
haar eigen manier even acclimatiseren. Na korte tijd speelt het kind met andere kinderen. 
 
- bekende leeftijdsgenootjes; het is duidelijk dat de kinderen elkaar kennen: ze noemen elkaar bij 
naam en spelen met elkaar. 
 
- de inrichting van de omgeving; met name de binnenruimte levert een bijdrage aan geborgenheid: 
ondanks dat de ruimte groot is, zijn er diverse hoeken gecreëerd waar de kinderen zich even 
kunnen terug trekken. Er is bijvoorbeeld een 'bedhuis', een bank met kussens. Ook is er een aparte 
afgezette ruimte met een speelhuis en waar de kinderen kunnen fietsen. De ruimte is licht en de 
aankleding bestaat uit diverse tinten groen. 
 
Sociale competentie: 
Bij het aan tafel gaan voor het eten van het fruit worden ook de jongste kinderen (baby's) erbij 
betrokken. De baby's komen er bij zitten aan tafel zodat de groep samen is. Tijdens het voorlezen 
van een boek aan de groep neemt de beroepskracht een baby op schoot. 
Bij het voorlezen van het boek betrekt de beroepskracht de kinderen erbij: ze stelt vragen aan 
kinderen en ze nodigt de kinderen uit tot gesprek met elkaar over hetgeen wordt voorgelezen. 
Ook aan de activiteit nemen de kinderen als groep deel. 
Een kind helpt mee door de lege flessen op het aanrecht te zetten. Het kind krijgt complimentjes 
van de beroepskracht voor de goede hulp. 
 
De aanwezige kinderen gaan op in hun spel, spelen samen en geven een tevreden indruk. Er heerst 
een ongedwongen sfeer in de groep. 
 
Conclusie: 
De pedagogische praktijk is in orde ten tijde van de inspectie. 
 
 

Voorschoolse educatie 
De houder heeft een apart beleid Voorschoolse educatie (VE). In het pedagogisch beleid wordt 
kort uitgelegd wat VE inhoudt. Het pedagogisch beleid en het beleid VE zijn inzichtelijk op locatie 
voor de ouders. 
Het beleid VE beschrijft de voor kdv Pukkie kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en 
daarnaast beschrijft het de aanvullende onderwerpen VE. 
Opmerking: 
De houder kan de aanvullende onderwerpen meer concreet en toetsbaar beschrijven in het beleid; 
wat, hoe en wanneer. 
 
Praktische uitvoering van het plan: 
Op het moment van de inspectie zijn er geen kinderen met een indicatie VE. De houder geeft aan 
dat er al een aantal jaren geen kinderen zijn met een indicatie VE. Dat betekent dat de 
toezichthouder niet alle facetten heeft kunnen beoordelen. Zo kan er bijvoorbeeld geen inzage in 
een dossier van een geïndiceerd kind zijn om te beoordelen of de ontwikkeling gevolgd wordt en de 
daarbij behorende opvolging van activiteiten. 
In de praktijk is wel zichtbaar dat er volgens de methode Uk en Puk wordt gewerkt; met name de 
taalstimulering is goed zichtbaar bij diverse activiteiten en in de directe communicatie naar 
kinderen: tijdens het fruitmoment vertellen de kinderen over de kermis. De beroepskracht 
bevraagt de kinderen erover waarbij ze de begrippen hoog-laag, voor-achter, klein-groot, regen en 
wind aan de orde laat komen. 
Ten tijde van de inspectie behandeld men het thema 'Dit ben ik' uit de methode Uk en Puk. 
 
Indien er kinderen met een VE-indicatie in de toekomst bij kdv Pukkie komen dan kunnen de 
kinderen minimaal 10 uur per week aan activiteiten gericht op het stimuleren van de 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen. Het 
VE-programma dat gebruikt wordt is Uk en Puk, een door het NJI (Nederlands 
Jeugdinstituut) erkend programma. 
 
Via presentielijsten is te zien dat de groep nooit groter is geweest dan 16 kinderen. 
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De houder (die ook werkzaam is in de groep) en de beroepskrachten zijn in het bezit van een 
getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk en een certificaat van een cursus/training VE. 
 
Een van de beroepskrachten heeft wat betreft het taalniveau 3F (of B2) geen voldoende niveau ten 
aanzien van het onderdeel Spreken. Hierdoor voldoet zij niet aan de voorwaarde ten aanzien van 
het taalniveau 3F. Dit is wel noodzakelijk, ondanks het feit dat er (nog) geen kinderen met een 
indicatie VE opgevangen worden; kdv Pukkie is immers een geregistreerde VE-locatie. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 08-10-2019) 
x Interview (beroepskracht, d.d. 08-10-2019) 
x Observatie(s) (d.d. 08-10-2019) 
x Landelijk Register Kinderopvang 
x Informatiemateriaal voor ouders (map met daarin alle beleidsstukken, deze ligt inzichtelijk voor 

ouders op locatie) 
x Website 
x Personeelsrooster 
x Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
x Certificaten voorschoolse educatie 
x Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie 2019) 
x Diploma's beroepskrachten 
x Certificaten 3F 
x VE werkplan, versie 2019 
 
 
 

Personeel en groepen 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
 
x Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang 
x Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
x Aantal beroepskrachten 
x Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De vier vaste beroepskrachten, de houder en de stagiaire zijn gecontroleerd in het 
Personenregister Kinderopvang (PRK). Deze personen die bij kdv Pukkie werkzaam zijn, beschikken 
over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het 
Personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder 
en zijn hun werkzaamheden begonnen, na inschrijving en koppeling aan de houder. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarden voldaan. 
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Opleidingseisen 
De vier beroepskrachten (inclusief de houder) beschikken allen over een passende opleiding zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Dit geldt ook voor de twee pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
Ten tijde van de inspectie zijn 9 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten; uit de berekening, 
daarbij rekening houdend met de leeftijden van de kinderen, blijkt dat de beroepskracht-kindratio 
voldoet. 
Ook bij een steekproef op 03-10-2019 zowel in de ochtend als in de middag is dit het geval. 
 
De houder van kdv Pukkie zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt 
opgevangen. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De kinderen bij kdv Pukkie worden opgevangen in één stamgroep waarbij rekening wordt 
gehouden met de maximale groepsgrootte gebaseerd op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 08-10-2019) 
x Interview (beroepskracht, d.d. 08-10-2019) 
x Observatie(s) (d.d. 08-10-2019) 
x Personen Register Kinderopvang 
x Informatiemateriaal voor ouders (map met daarin alle beleidsstukken, deze ligt inzichtelijk voor 

ouders op locatie) 
x Website 
x Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
x Presentielijsten 
x Personeelsrooster 
x Pedagogisch beleidsplan (versie 2019) 
x Pedagogisch werkplan 
x Personenregister kinderopvang 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
x Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
x Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder van kdv Pukkie heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de 
dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie opgesteld met de daarbij behorende plannen van aanpak 
en maatregelen. Hier is ook het speelhuis dat in de 'speelhal' staat in opgenomen. 
 
Conclusie: 
Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarde voldaan. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De houder van kdv Pukkie heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen; 
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 
Uit interview ten tijde van de inspectie blijkt dat de aanwezige beroepskracht geen tot zeer weinig 
kennis heeft over de globale inhoud van de meldcode. 
De houder verklaart dat door de verhuizing naar de nieuwe locatie zij te weinig tijd heeft genomen 
om samen met het team aandacht aan de meldcode te besteden. 
 
De toezichthouder heeft een aanbod tot herstel gedaan, d.d. 14-10-2019. De houder neemt het 
aanbod aan. 
De toezichthouder heeft op 21-10-2019 een telefonisch interview met 
betreffende beroepskracht waaruit blijkt dat zij voldoende kennis heeft van de globale inhoud van 
de meldcode; zij kan onder andere diverse signalen benoemen, het stappenplan is bekend en ze is 
op de hoogte van hetgeen de organisatie Veilig Thuis kan betekenen. 
 
De houder stuurt de toezichthouder een plan waarin beschreven staat dat zij met de 
beroepskrachten op 18-11-2019 en op 16-12-2019 een teamavond organiseert waarin de meest 
relevante onderdelen van de meldcode worden besproken. Deze onderdelen staan in het plan 
concreet  beschreven. 
Daarnaast heeft de houder de meldcode nogmaals aan alle beroepskrachten gestuurd met de vraag 
dit document goed door te lezen en in het bijzonder het afwegingskader. 
 
Na herbeoordeling blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 08-10-2019) 
x Interview (beroepskracht, d.d. 08-10-2019) 
x Observatie(s) (d.d. 08-10-2019) 
x EHBO certificaten 
x Informatiemateriaal voor ouders (map met daarin alle beleidsstukken, deze ligt inzichtelijk voor 

ouders op locatie) 
x Website 
x Beleid veiligheid- en gezondheid 
x Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
x Risico-inventarisatie, versie 2019 
 
 
 

Accommodatie 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
x Eisen aan ruimtes 
 
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Eisen aan ruimtes 
Bij het onderzoek voor registratie (uitgevoerd in verband met de verhuizing naar een nieuw adres) 
blijkt dat er 198 m² binnenspeelruimte beschikbaar is. Hiermee beschikt het kindercentrum over 
ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
 
Het aangrenzend buitenterrein is van origine 58 m² groot. De houder heeft er nog een stuk bij 
verkregen van 7 m² waardoor het totale buitenterrein 65 m² groot is. Het kindercentrum beschikt 
daardoor over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
 
Er is een afzonderlijke slaapruimte met 10 bedjes (welke tot nu toe nooit allemaal in gebruik zijn). 
De houder verklaart dat de inpandige slaapkamer voorzien is van een mechanische lichtinstallatie 
die voldoet aan het laatst geldend bouwbesluit. 
 
De inrichting is passend ingericht voor de leeftijd 0-4 jarigen: er is een keukenhoek, een speeltafel 
met krukjes, een babyhoek met een hoge box en een grondbox, diverse speelmatten en kisten met 
speelgoed waar de kinderen zelf spulletje uit kunnen nemen, een bank en een 'bedhuis': een 
matras met een afdakje. 
Daarnaast is er in het voorportaal nog een ruimte waar de kinderen kunnen fietsen en waar een 
speelhuisje staat. Het voorportaal heeft een hekje zodat de kleine kinderen hier niet kunnen komen 
en de groteren vrij kunnen fietsen. 
De groepsruimte biedt een zee van ruimte voor de kinderen. 
 
De buitenruimte voldoet aan de minimale grootte en biedt de mogelijkheid om buitenspeelgoed te 
gebruiken. Er staan geen speeltoestellen. 
 
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan. 
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Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 08-10-2019) 
x Interview (beroepskracht, d.d. 08-10-2019) 
x Observatie(s) (d.d. 08-10-2019) 
 

Ouderrecht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
x Oudercommissie 
 
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 

Oudercommissie 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld die wordt gevormd door twee ouders, het minimale 
aantal. 
Met een van de ouders heeft de toezichthouder op 22-10-2019 een telefonisch interview. Hieruit 
blijkt dat de ouder, die de oudercommissie in deze vertegenwoordigt, zeer tevreden is over de 
opvang, gecharmeerd is van de kleinschaligheid en de mogelijkheid tot advies en inspraak 
voldoende vindt. 
 
Conclusie:  
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 
x Telefonisch interview ouder (lid oudercommissie) 
 
 
 



 

11 van 18 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-10-2019 
KDV Pukkie te Echt 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Voorschoolse educatie 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering 
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie 
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 
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Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 
   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
 
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

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) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Ouderrecht 
 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Pukkie 
Website : http://www.kdv-pukkie.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000010384456 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Linda Adriana Francisca Zeller 
Website : www.kdv-pukkie.nl 
KvK nummer : 14085720 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. van Bladel 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Echt-Susteren 
Adres : Postbus 450 
Postcode en plaats : 6100AL ECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-11-2019 
Zienswijze houder : 15-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 15-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Zienswijze KDV Pukkie; 
  
Het onderdeel Ve; 
  
Tijdens de 3F scholing die wij hebben gehad, werd er aangegeven dat er één pedagogisch 
medewerkster de scholing niet hoefde te volgen omdat deze pedagogisch medewerkster volgens 
haar diploma al over 3F/ B2 niveau beschikte. 
  
Helaas blijkt dit niet correct te zijn en ontbreekt er 1 onderdeel. 
  
De betreffende pedagogisch medewerkster zal 22 november het ontbrekende onderdeel inhalen, 
zodat ze volledig over 3F beschikt en we voldoen aan de geldende Vve regels 
 
 
 
 
 
 
 


