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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. 
 
Op 28 augustus 2018 is KDV Lucky Luke in opdracht van de gemeente Oost Gelre bezocht voor een 

jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften 
  
• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
   
Met betrekking tot de wet IKK (innovatie kwaliteit kinderopvang) zijn de nieuwe voorwaarden 
gecontroleerd: 

-pedagogisch beleid 
-veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

 
Beschouwing 
 
Peuterspeelzaal Lucky Luke te Lievelde maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie De 
Achthoek. De peuterspeelzaal is gehuisvest in de basisschool. 
Peuterspeelzaal Lucky Luke is geopend op dinsdagochtend en vrijdagochtend. 

De peuterspeelzaal is geen VVE locatie. Deze voorwaarde is om die reden dan ook niet 
meegenomen in het rapport. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
In 2015; 27-10-2015; geen tekortkomingen 
In 2016; 27-5-2016; geen tekortkomingen 

In 2017; 18-4-2017; geen tekortkomingen 
  
Bevindingen: 
Bij de inspectie van 28 augustus zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 

  

 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 

aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 

in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het 
kind wordt gevolgd.  
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen 
informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze 
waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van 
het kind.  

 
 
Pedagogische praktijk 
 
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagmorgen 28 augustus. Bij aanvang van het 
inspectieonderzoek is er inloop en daarna gaan de kinderen vrij spelen. Er zijn 15 peuters en 2 
beroepskrachten. Er zijn een aantal peuters aan het wennen op de groep. 

  
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 

de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 

gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen. 
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 

cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 
kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving. 

3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
4. 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. 

  
Observatie aspect 1: 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

Elk kind wordt individueel begroet en er wordt samen met de het kind aandacht besteed aan het 
afscheid van de ouders. Kinderen worden individueel begeleidt en er is oog voor dat wat de 

kinderen bezig houdt. De kinderen die moeite hebben met wennen worden extra ondersteund; er 
worden kleinen gesprekjes gevoerd en er wordt aangegeven wat er gaat gebeuren. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief. Ze bevinden zich tussen de kinderen en 
spelen met hen mee. 
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Observatie aspect 2: 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren.  

Er is voldoende spelmateriaal, kinderen komen tot spel. Er zijn verschillende speelhoeken, zoals 
een huishoek, bouwhoek, ontdekhoek, leeshoek. 
Aan tafel kunnen de kinderen knutselen. 

Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor de kinderen. 
Er is een dagprogramma.  
  
Observatie aspect 3: 
De kinderen zijn deel van de groep. 
Kinderen zitten samen in de kring, in de kring zeggen ze elkaar ''goedemorgen'' en wordt gekken 
wie er allemaal zijn. 

''Vandaag is L. voor het eerst, hij wil nog even niet in de kring''. 
de beroepskrachten spelen met de kinderen mee. 
Kinderen knutselen samen aan tafel. 
   
Observatie aspect 4: 
Regels, afspraken en omgangvormen worden toegepast. 

Kinderen zeggen elkaar ''goedemorgen'', ook wordt het goedemorgen-lied gezongen. 

Regels en gewoontes worden uitgelegd. 
De beroepskracht vertelt dat er een samenwerking is met een 
orthopedagogisch kindercentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand van 0-5 jaar. 
Met dit kindercentrum en de basisschool, waarin de PSZ is gehuisvest, wordt nauw samengewerkt. 
  
Conclusie: 

Lucky Luke voldoet aan verantwoorde dagopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties (28 augustus) 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
Er worden eisen gesteld aan het personeel en in de inzet van leerlingen, 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 en personenregister kinderopvang 
 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer. 
De toezichthouder heeft van de twee aanwezige beroepskrachten de BSN-nummers gecontroleerd 
in het PRK; zij zijn gekoppeld. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De diploma's 
van de twee aanwezige beroepskrachten zijn door de toezichthouder ingezien. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 

Het aantal beroepskrachten wat wordt ingezet (beroepskracht-kindratio), voldoet. De 
toezichthouder heeft de lijsten ingezien. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma's beroepskrachten 

• Plaatsingslijsten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Bij dit domein wordt gecontroleerd of de houder een beleid heeft 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.  
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder 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.  
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt. 
Een punt wat door de inspectie naar voren komt en wat de toezichthouder bespreekt met de 
beroepskrachten is: 

-wegloopgevaar; de peuters verblijven in een ruimte, waar de deur een lage klink heeft, kinderen 
kunnen als zij dit wensen de deur zelf openen. 
Het risico weglopen/vermissing kinderen is meegenomen in het beleid veiligheid. De situatie van de 

deur is niet expliciet genoemd, tijdens de inspectie doet zich de situatie voor dat een kind die aan 
het wennen is naar huis wil. De toezichthouder bespreekt dit met de beroepskrachten. De 
beroepskrachten geven aan dat deze situatie niet wenselijk is, ter plekken anticiperen zij op de 
situatie en geven aan dit neer te leggen bij de evaluatie welke in september plaats vindt. 
Via de mail maakt de toezichthouder het kenbaar aan de houder. Ook de houder geeft aan dat voor 
Lucky Luke in september het beleid veiligheid geagendeerd is voor de jaarlijkse actualisatie. 
''Samen met mijn collega’s gaan we bekijken of we m.b.t dit onderdeel voor de groepsruimte 

voldoende maatregelen hebben genomen''. 
 
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.  
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observaties (28 augustus) 
• EHBO certificaten 
• Website 
• Mail houder 3 september 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 

burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 

passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 

uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

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) 

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 : Lucky Luke 

Website : http://www.deachthoek.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000022494065 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen 
Adres houder : Varsseveldseweg 8 
Postcode en plaats : 7131 BJ Lichtenvoorde 
Website : www.deachthoek.com 
KvK nummer : 09156010 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. Stijnman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oost Gelre 

Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
 

Planning 
Datum inspectie : 28-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-09-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


