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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. 

 

Kindcentrum Putten, BSO Pepersgoed is op 8 maart 2022 in opdracht van de gemeente Putten 

bezocht voor een nader onderzoek. 

  

Tijdens het jaarlijks onderzoek op kernzaken van d.d. 20 januari 2022 heeft de toezichthouder 

tekortkomingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken met de houder heeft 

gemaakt. 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. 

  

In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en waaraan niet of 

niet in voldoende mate is voldaan. 

 

Beschouwing 

Kindcentrum Pepersgoed (BSO) is onderdeel van Kindcentrum Putten. 

De BSO maakt gebruik van twee ruimtes in ‘het Bakhuys’. 

 

Inspectiegeschiedenis  

• Nader onderzoek 28 augustus 2017; Het betreft een nader onderzoek op twee items: de 

houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden en de binnenruimte is passend 

ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De 

tekortkomingen zijn tenietgedaan. 

• Jaarlijks onderzoek 3 december 2018; Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

• Jaarlijks onderzoek 18 juli 2019; Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein; 

personeel en groepen. Er wordt niet voldaan aan de eis omtrent beroepskwalificaties.  

• Nader onderzoek 03-08-2020; houder BSO Pepersgoed voldoet aan alle eisen die zijn 

beoordeeld m.b.t. het domein; personeel en groepen.   

• Incidenteel onderzoek 11-08-2020; uitbreiding kindplaatsen. 

• 2021 geen onderzoek plaatsgevonden i.v.m. covid-19. 

• Jaarlijks onderzoek: 20 januari 2022; tekortkomingen veiligheid en gezondheid en Eisen aan 

de ruimtes. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op basis van het locatiebezoek het gesprek met de beroepskrachten en houder wordt er volledig 

voldaan aan de onderzochte wettelijke eisen van de wet kinderopvang. 

  

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het onderzoek van 20 januari 2022 was geconstateerd dat kinderen buiten aan het spelen 

waren en ondertussen fruit aan het eten waren. 

Dit was waargenomen tijdens het voetballen. 

 

De houder en de beroepskracht geven nu aan dat ze dit op een andere wijze aanpakken. 

Als de kinderen gaan eten komen ze naar binnen en gaan aan tafel zitten. 

De kinderen kunnen en mogen ook buiten het fruit eten, maar dan stopt het spel, gaan ze buiten 

rustig zitten eten en drinken. Zodra dit klaar is gaan ze weer verder met hun spel. 

 

Conclusie: 

De houder heeft de tekortkoming opgelost en voert dit samen met de beroepskrachten op een 

goede wijze uit, zodat de veiligheid en gezondheid gewaarborgd is. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Uit het vorige inspectiebezoek bleek dat de verkeersruimte werd gebruikt als opvangruimte, 

 

De houder heeft het als volgt opgelost: 

Eén van de peutergroepen in het Bakhuys is verplaatst zodra de bso begint. In het Bakhuys zijn er 

twee ruimtes zijn waar de BSO gebruik van maakt. 

De verkeersruimte wordt nu niet meer ingezet als m2 voor de opvang van het aantal kinderen, 

maar wordt nu als speelruimte gebruikt. 

Op deze manier is het opgelost en is de tekortkoming voldaan. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis van 3,5 m2 per kind aan binnenspeelruimte. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

7 van 8 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 08-03-2022 

Kindcentrum Pepersgoed te Putten 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindcentrum Pepersgoed 

Aantal kindplaatsen : 61 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Putten 

Adres houder : Rimpelerweg 2 

Postcode en plaats : 3882 NK Putten 

KvK nummer : 08113145 

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 
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Planning 

Datum inspectie : 08-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 14-03-2022 

 

 

 

 

 

 


