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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit incidenteel onderzoek richt zich uitsluitend op de uitbreiding van kindplaatsen van 61 naar 80. 

De voorschriften die hierop betrekking hebben, worden in dit onderzoek meegenomen. Dit betreft 

het domein Accommodatie, Veiligheid het gezondheid. 

 

Beschouwing 

Kindcentrum Pepersgoed is gevestigd aan de Rimpelerweg 2 te Putten 

In zowel het bestaande pand als het nieuwe pand wordt de opvang geboden aan 

basisschoolkinderen van 4-12 jaar. In het pand komt ook een peuteropvang van een andere 

organisatie die niet onder de wet kinderopvang valt. 

 

Wijzigingsverzoek 

Op 28 november 2022 is bij de gemeente Putten een wijzigingsverzoek binnengekomen. 

De houder heeft een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van 19 kindplaatsen. 

De houder wil van 61 geregistreerde kindplaatsen naar 80 geregistreerde kindplaatsen per januari 

2023. 

Bij dit onderzoek heeft er een rondgang door het pand plaatsgevonden en is er een 

documentenonderzoek verricht. 

De houder en de locatieverantwoordelijke waren aanwezig tijdens dit onderzoek en hebben uitleg 

gegeven welke groep waar komt. 

Het pand is nu in de laatste fase van verbouwing en moet de bestemming nog worden gewijzigd. 

Zodra de bestemming is gewijzigd dan gaat de BSO starten.  

 

Huidige bevindingen 

Op basis van het locatiebezoek en de documenten is aantoonbaar gemaakt dat de houder opvang 

kan bieden aan 80 kinderen. De houder heeft deze kindplaatsuitbreiding in het pedagogisch 

werkplan en beleid veiligheid en gezondheid meegenomen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een risico-inventarisatie opgestuurd van de nieuwe locatie, te weten het woonhuis. 

Tijdens de inspectie heeft de houder aangegeven wat de risico's zijn en waar op gelet wordt. 

Zo zijn er op de 1 verdieping ramen die makkelijk open kunnen, maar hier komt nog een extra 

slotje op. 

De kelder heeft twee ramen die als vluchtweg worden gebruikt. De houder gaat ook nog met de 

brandweer in gesprek over hoe zij er snel uit kunnen en ze gaan dit ook regelmatig oefenen, omdat 

dit de enige nooduitgang is.  

 

Tijdens de inspectie zijn er nog bouwmensen aanwezig om het af te maken. 

Er is een luchtcirculatie aanwezig, vluchtwegen zijn aangegeven, brandmelders geplaatst. 

In de risico-inventarisatie komen de standaard onderwerpen aanbod. 

 

Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2023 wordt dit de risico-inventarisatie meegenomen. Er wordt 

dan gekeken hoe er wordt omgegaan met de risico's. 

 

conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Risico-inventarisatie 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft een plattegrond opgestuurd van de ruimtes van de locatie. 

Op deze plattegrond staan de maten duidelijk aangegeven. 

Er zijn 6 ruimtes beschikbaar: 

Beneden twee ruimtes; 

1 ruimte van 30,2 m2 voldoende voor 8 kinderen 

1 ruimte van 21,5 m2 voldoende voor 6 kinderen 

 

Op de 1e verdieping zijn er 3 ruimtes:1 ruimte van 16.6 m2; voldoende voor 4 kinderen 

1 ruimte van 20,7 m2; voldoende voor 5 kinderen 

1 ruime van 19,7 m2; voldoende voor 5 kinderen 

 

De kelder is een ruimte van 29.8 m2; voldoende voor 8 kinderen. 

 

1 ruimte op de begane grond wordt gebruikt door een peuter + opvang. Die is niet van dezelfde 

houder en valt niet onder de wet kinderopvang. 

 

conclusie: 

De houder voldoet aan de ruimte voor de gevraagde uitbreiding kindplaatsen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 
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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) 

 

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 13 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 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 meebrengt, 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 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. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 

 

Planning 

Datum inspectie : 13-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 22-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 05-01-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


