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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Bedankt voor het duidelijke rapport. We werken er iedere dag hard aan om de kwaliteit op onze 
locatie te waarborgen en te verbeteren. 
 
Ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen willen wij het volgende aangeven: 

 
• Veiligheid- en gezondheidsbeleid 

 
We hebben de waargenomen situatie met de beroepskrachten besproken. We begrijpen de uitleg 
van “kinderen niet uit hun spel willen halen”. Echter kan eten in combinatie met actief (buiten)spel 
niet. De kans op verstikking is dan inderdaad groot. 
We hebben daar het volgende over afgesproken. In combinatie met rustig spel (bijv. een spel aan 
tafel, knutselen e.d.) kan er gegeten worden, zonder het spel te onderbreken. In combinatie met 
actief (buiten)spel kan er niet gegeten worden. Beroepskrachten zorgen ervoor dat kinderen 
zittend eten of in ieder geval hun mond leeg hebben voordat zij het actieve (buiten)spel hervatten. 

 
• Eisen aan de ruimtes 

 
In augustus 2020 heeft een voorinspectie plaatsgevonden voor uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen. Tijdens de voorinspectie is ook de “multifunctionele speelruimte” meegenomen. De 
BSO ruimte in het Bakhuys is inclusief “multifunctionele speelruime” voor 22 kindplaatsen 
goedgekeurd. 
Het was destijds al duidelijk dat deze ruimte ook gebruikt zou worden als entree voor de andere 
groepen in het Bakhuys. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat de inspecteur de ruimte nu als 
verkeersruimte beoordeeld en dat er daardoor slechts ruimte is voor 17 kinderen op de BSO. 
 
Als dit tijdens de voorinspectie was geconstateerd, hadden we hier tijdig op kunnen anticiperen en 
andere keuzes kunnen maken voor de diverse groepsruimten. 
 
Na de uitkomst van dit rapport gaan we één van de peutergroepen in het Bakhuys verplaatsen, 
zodat er twee ruimtes zijn waar de BSO gebruik van kan maken. We hebben de “multifunctionele 
speelruimte” dan niet meer in nodig voor het aantal m2 i.c.m de kindplaatsen. 
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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. 
 

Beschouwing 
Kindcentrum Pepersgoed (BSO) is onderdeel van Kindcentrum Putten. 
Op deze locatie is tevens een kinderdagverblijf en peuteropvang gevestigd. 
 
De BSO maakt gebruik van twee ruimtes. De ene ruimte is in de boerderij op de zolder en de 
andere ruimte is in 't Bakhuys'. 
Dit is een apart gebouw dat gevestigd is op hetzelfde adres. In beide panden vindt opvang plaats 
van kinderen van 0-4 jaar én kinderen in de basisschoolleeftijd. 
 
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 teniet gedaan. 

• 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. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op basis van het documenten onderzoek, het locatiebezoek en het gesprek met de 
beroepskrachten wordt er niet volledig voldaan aan alle wettelijke eisen van de wet kinderopvang. 
 
Nadere toelichting is te lezen in dit 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 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgestuurd die geldt voor de gehele organisatie. 
Het document heet:  
Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum Putten Januari 2022. 
 
In het plan wordt apart de BSO beschreven en de volgende punten: 
• Een dag op de BSO 
• Stamgroepen. 
• Vakantieopvang 
• BSO Pepersgoed 
• BSO de Boomhut 
• BSO Nieuw Pepersgoed 
• Sport BSO.34 
• Bijlage 1: Protocol stagiaires 
• Bijlage 2: Protocol Vrijwilligers 
• Bijlage 3: Coachplan 2022  
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke eis betreffende het pedagogisch beleid. 
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Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarde en normen. 
 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden, waarbij 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. 

 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
 
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; 
Vrije tijd/ ontspanning                                      
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren 
(bijvoorbeeld eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten 
kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 
De kinderen komen uit school en mogen direct drinken en een koekje pakken. Dit gebeurt niet aan 
tafel of in groepsverband. De kinderen kunnen direct starten met of een activiteit of buitenspelen 
of wat zij zelf kiezen. De beroepskracht geeft aan dat de kinderen de ontspanning nodig hebben. 
Ze hebben op school al veel gezeten en op de BSO kunnen ze direct spelen, actief of passief. 
 
Aandacht                                                          
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt. 
De beroepskracht ziet ieder kind dat binnenkomt. Ze begroet ze, maakt een praatje en loopt rond 
in de groep. Op deze manier ziet ze ieder kind en weet waar hij of zij mee bezig is. De kinderen 
voelen zich ook gezien en gehoord, weten ook precies wat wel of niet kan bij deze beroepskracht. 
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Aanmoedigen onderling contact 
De beroepskracht vraagt aan een jongen of hij een team wil gaan samenstellen om buiten te gaan 
voetballen. 
De jongen reageert enthousiast en benadert meteen andere kinderen. Even later zijn de kinderen 
buiten aan het voetballen. 
 
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; 
Positieve sfeer                                               
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. De beroepskrachten maken ook grapjes met de kinderen en 
je ziet aan de kinderen dat ze de "aanpak" van de beroepskrachten gewend zijn. De beroepskracht 
ziet en hoort ieder kind. 
 
Voorbeeldfunctie 
Observatie BSO zoldergroep: Een meisje heeft moeite met wennen op de BSO, is verdrietig en 
vraagt om haar moeder. De beroepskracht troost haar, legt uit dat haar moeder aan het werk is en 
dat ze straks opgehaald wordt. Ondersteunt door haar op schoot te nemen en uitleg te geven hoe 
de middag eruitziet. Ze gaat met het meisje bij de andere kinderen zitten die een bloempotje aan 
het schilderen zijn. De beroepskracht vraagt of het een leuk idee is om voor mama ook een mooi 
bloempotje te maken? Het meisje wil dit nog niet, maar kijkt naar de andere kinderen. 
Ondertussen heeft de beroepskracht ook oog voor de andere kinderen, vraagt of er voldoende verf 
is en complimenteert hen met het resultaat van het gemaakte bloempotje. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 
• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 
 
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten zijn ten tijde van de inspectie geregistreerd in het personenregister 
kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. 
De verklaring omtrent gedrag van deze beroepskrachten en houder voldoen aan de wettelijke 
eisen. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de eisen.   

Opleidingseisen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is 
onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten tijde van het 
onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende beroepskwalificatie. 
 
Van de aanwezige beroepskrachten zijn de diploma's nagestuurd. 
 
De beroepskrachten hebben de volgende kwalificaties: 
• Kinderverzorging/ jeugdverzorging 
• Pedagogisch werker niveau 3 
• Culturele en Maatschappelijke Vorming (alleen geldig in de BSO) 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De door de organisatie aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding. 
 
De diploma's zijn overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao-kinderopvang een 
kwalificatie geven. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De beroepskracht geeft aan dat de kinderen in twee groepen zijn verdeeld. 
 
Groep Aantal kinderen    Aantal leidsters 
BSO 1 (op zolder)    20        2 
BSO 2 (Bakhuys)   22     2 
 
Tijdens de inspectie zijn er in totaal 30 kinderen aanwezig. 
Op de zolderverdieping zijn er 10 kinderen aanwezig, en in het Bakhuys 20. 
Er zijn veel (ongeveer 10) kinderen afwezig door covid-19. 
 
De kinderen starten in het Bakhuys. Dit omdat de scholen verschillende tijden hebben van uitgaan. 
Zodra iedereen binnen is (zo rond 15.30 uur) gaan de groepen apart. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het pedagogisch beleidsplan (versie 2022) staat per locatie beschreven waarop coaching zal 
gaan plaatsvinden en hoeveel uur de beroepskrachten gecoached gaan worden. 
Bij navraag zijn de beroepskrachten hiervan op de hoogte. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke eis. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Ten tijde van de inspectie werden de kinderen opgevangen zoals omschreven in het pedagogisch 
beleidsplan: De jongere kinderen werden opgevangen op de zolder (maximaal 20 kindplaatsen) en 
de oudere kinderen werden opgevangen in het Bakhuys (maximaal 22 kindplaatsen). 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de wettelijke eis. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Website 
• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 



 

 

9 van 18 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-01-2022 

Kindcentrum Pepersgoed te Putten 

 

 

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. 
 
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 
 
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 

De houder heeft een document opgestuurd: Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en de 
daarbij behorende RI&E's. 
In dit plan staat beschreven dat men een kind laat zitten bij het eten, ze leren het kind ook om 
rustig te eten. 
Dit komt niet overeen met wat is waargenomen in de praktijk. 
Tijdens het voetballen krijgen de kinderen fruit aangeboden. De kinderen blijven ook voetballen en 
rennen met het stukje fruit in de hand en in de mond. 
De kans op verstikking is tijdens het voelballen en rennen aanwezig. 
De beroepskrachten kiezen ervoor om kinderen door te laten spelen tijdens het eten en drinken om 
de kinderen niet uit het spel te halen. 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een EHBO-diploma. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet niet aan de wettelijke eis dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De kans op verstikking is aanwezig. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

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) 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 
• 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 

De toezichthouder heeft de plattegrond opgevraagd van de binnenruimte van Bakhuys en 
speelzolder. 
In het gebouw (Bakhyus) zitten ook twee peutergroepen.  
Op de plattegrond staat dat de bso-ruimte 60 m² is. Dat voldoet voor de opvang van maximaal  
17 kinderen. 
De hal wordt meegeteld als "multifunctionele speelhal". Dit is niet correct weergegeven omdat de 
ruimte wordt gebruikt als verkeersruimte. Door deze ruimte lopen beroepskrachten en kinderen 
van o.a. de dagopvang (peuteropvang) heen. De toiletten van de peuters en de beroepskrachten 
bevinden zich ook in deze hal. De peuters lopen door deze ruimte om naar buiten te gaan, ouders 
lopen door deze ruimte om de kinderen van de dagopvang te halen. 
Een hal of gang mag alleen worden meegerekend als deze niet als verkeersruimte wordt gebruikt 
en waar kinderen ongestoord kunnen spelen. De multifunctionele ruimte zoals de gang heet 
voldoet niet aan deze voorwaarden. 
De speelzolder is 70,8 m². Deze ruimte is geschikt voor 20 kinderen. 
 
In totaal mogen er op deze BSO 37 kinderen worden opgevangen. 
In het systeem staat dat er op deze BSO 61 kinderen mogen worden opgevangen.  
Uit voorgaande onderzoeken komt naar voren dat de BSO ook een andere ruimte gebruikt (de 
peuteropvang), die na 15.00 uur voor de BSO beschikbaar zou worden. Deze ruimte bevindt zich in 
het hoofdgebouw. Dit blijkt niet meer zo te zijn 
 
Na overleg met de leidinggevende blijkt dat deze BSO bestaat uit twee groepen. 
De zolder in het hoofdgebouw en een bso-groep in het Bakhuys. 
 
Het aantal kinderen dat opgevangen mag worden is als volgt: 
- BSO op de speelzolder is 70,8 m², geschikt voor 20 kinderen. 
- BSO Bakhuys is 60m², geschikt voor 17 kinderen. 
Totaal 37 kinderen. 
 
Conclusie: 
De m² voldoen niet aan de wettelijke eis betreft de ruimte die beschikbaar is voor de BSO. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan:  

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) 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Plattegrond 
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

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 participerende ouder; 
c. 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; 
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
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f. 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 f 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
 
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a 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. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 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 basisgroep wordt bepaald op grond van 
de rekenregels. 
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

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 van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
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 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 
Wet 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 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) 
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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 :  J. Kisters 
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 : 20-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 31-01-2022 

Zienswijze houder : 17-02-2022 

Vaststelling inspectierapport : 17-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 22-02-2022 

 

 
 


