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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. 
 

Beschouwing 
 

Christelijke Peuterspeelzaal Ukkie Pukkie is een peuterspeelzaal in de gemeente Ermelo. De 
peuterspeelzaal heeft de beschikking over een eigen huisvesting naast/achter 'De Goede 
Herderschool'. 
 
Er wordt op de peuterspeelzaal gewerkt met de VE-methode Puk&Ko. 
 
Inspectiegeschiedenis: 

• Tijdens het onderzoek op 12 december 2016 is er een tekortkoming geconstateerd op het 
inspectie-item 'voorschoolse educatie'. 

• Het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 30 oktober 2017, zijn er tekortkomingen geconstateerd 
in de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat/ Ouderrecht. 

• Jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 6 maart 2018, zijn er tekortkomingen geconstateerd in de 
volgende domeinen: Pedagogisch beleidsplan/ veiligheid en gezondheidsbeleid/ verklaring 

omtrent het gedrag. 
• 5 juli 2018 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op de domeinen: Pedagogisch 

beleidsplan/ veiligheid en gezondheidsbeleid/ koppeling VOG in het PKR. Het domein 
pedagogisch beleidsplan en koppeling in het PKR is voldaan. Betreffende de veiligheid en 
gezondheid is de tekortkoming niet voldaan. 

• Jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 29-01-2019, zijn er tekortkomingen geconstateerd in de 
volgende domeinen: Pedagogisch Klimaat; Personeel en groepen; Veiligheid en 

gezondheidsbeleid 
 
Huidige bevindingen naderonderzoek: 
De domeinen pedagogisch klimaat en personeel en groepen zijn nog niet volledig voldaan. 

Het domein veiligheid en gezondheid is voldaan. 
 
De bevindingen zijn te lezen in het rapport. 

 

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 wordt getoetst of de houder verantwoorde buitenschoolse opvang biedt op het 
domein van het pedagogisch klimaat. Dit domein bestaat uit het hebben van een pedagogisch 
beleidsplan waarin diverse onderdelen moeten worden beschreven waaronder de voorschoolse 
educatie. 
  

Voorschoolse educatie 

De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een pedagogisch beleidsplan op te sturen naar de 
toezichthouder waarin de VE wordt beschreven. 
De houder heeft het pedagogisch beleid opgestuurd op 4 september 2019. 
Het beleid is van april 2019. 
 

In het pedagogisch beleid betreffende de VE wordt het volgende beschreven: 

• Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
• Dagritme 
• Hoeken 
• Observatie 
• Mentorschap 
• Doorgaande lijn 
• Boekstart 

 
De houder heeft een opleidingsplan gestuurd naar de toezichthouder. 
Het opleidingsplan is niet concreet. 
 
De houder beschrijft het volgende betreffende 2019: 
2019 
Vanuit de schoolbegeleidingsdienst zal een expert betrokken worden bij de doorgaande 

leerlijn. Samen kijken met de onderbouw wat er kan worden verbeterd. Ook zullen per jaar 2 
activiteiten (4 dagdelen) gepland worden waarin de leerlingen van de PSZ en groep 1 met 

elkaar samen zullen werken. 
Er worden 2 thema’s gezamenlijk voorbereid en uitgewerkt met de groepen een, twee en 
Ukkie Pukkie. Deze worden besproken en geëvalueerd met de IB’er. 
Voorts zal het nieuwe observatiesysteem voor Peuters, BOSOS, in samenwerking met de 

basisschool verder worden geïmplementeerd. 
Op de school hanteren ze dit kleutervolgsysteem al, VVE is een belangrijke indicator in dit 
systeem. 
Daarnaast zal in de gemeente Ermelo in 2019 voor alle VVE geschoolde leidsters een 
herhalings/verdiepingscursus gegeven worden met het oog op de VVE. 
 
In het opleidingsplan moet staan 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 moet concreet beschrijven hoe het plan wordt uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld 
indien dit nodig mocht zijn. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 

 

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) 
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Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (+ VE-beleid) 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 

Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen": 
• Er worden eisen gesteld aan het personeel, zoals een diploma passend binnen de 

kinderopvang. 

• Er worden eisen gesteld aan de houder om zorg te dragen voor het inschrijven en koppelen in 
het personenregister kinderopvang. 

• Tevens worden er eisen gesteld aan de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker 
 
In dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op 5 september 2019 is er een onderzoek geweest in het LRK en is gekeken of de houder en de 
functionarissen zijn ingeschreven en gekoppeld. 
Bij alle betrokken personen staat een groen V teken, wat betekent dat zij staan ingeschreven 
en gekoppeld. 
 
De Ib’er staat ook ingeschreven en gekoppeld vanaf februari 2019. 

 
Opleidingseisen 

De houder heeft tijdens het inspectie bezoek van 29 januari 2019 gemeld over de pedagogisch 
beleidsmedewerker: “Momenteel wordt dit diploma neergelegd bij de gelijkstellingscommissie ter 
beoordeling van het onderdeel coaching.” 
De toezichthouder heeft aan de houder gevraagd of bekend is of het diploma gelijk is gesteld. 
De houder heeft een diploma opgestuurd. 

De houder heeft geen bewijs toegestuurd dat dit diploma door de gelijkstellingscommissie 
gelijkgesteld is. 
Het diploma wat nu toegestuurd is voldoet niet voor de functie van coach. 

De houder heeft nog dit jaar (2019) de tijd om dit te laten voldoen volgens de wet kinderopvang. 
 
Dit betekent dat de beroepskracht geen uitvoering kan geven als pedagogisch beleidsmedewerker/ 
coach, vanaf 2020. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft geen overzicht gestuurd met het minimaal aantal uren dat de 
coach/beleidsmedewerker wordt ingezet bepaald op de grond van de rekenregels besluit. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld: 
 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 

• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
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Veiligheid en gezondheid 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft op 4 september 2019 een veiligheid en gezondheidsbeleid gestuurd. 
Op dit beleid staat de datum van maart 2019. 
 
In het beleid staan de datums dat het beleid wordt besproken en geactualiseerd. 
In het beleid worden een aantal thema's beschreven en uitgelicht. 

Het thema veiligheid en ontwikkeling worden een aantal onderwerpen benoemd. 
Het thema kindermishandeling en ongewenst gedrag beschrijft hoe het protocol te lezen en in te 
zetten.  
Thema gebouw en buitenruimte beschrijft over het gezonde binnen en buitenmilieu. 
 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

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) 

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) 

 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Ukkie Pukkie 
Website : http://www.ukkiepukkieermelo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 081159860000 
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 : Stichting Ukkie Pukkie 
Adres houder : Oude Telgterweg 230 
Postcode en plaats : 3853 PK Ermelo 
KvK nummer : 08115986 

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 : Ermelo 

Adres : Postbus 500 
Postcode en plaats : 3850 AM ERMELO 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-09-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-09-2019 

 
 
 
 
 
 


