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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 

KDV Nieuw Pepersgoed heeft twee groepen. Een peutergroep op de eerste verdieping en een 

babygroep op de begane grond. Op de woensdag en de vrijdag wordt er gewerkt met een 

samengevoegde groep en is de groep verticaal 0-4 jaar. De locatie is geopend op maandag t/m 

vrijdag van 7.00-18.30 uur. 

Het kinderdagverblijf is gevestigd in hetzelfde pand als de Gabriëlschool, een basisschool.  

Van dezelfde organisatie is naast kinderdagverblijf een BSO geregistreerd op dit adres. Deze heeft 

de beschikking over de zolderverdieping en een ruimte op de 2e verdieping, naast de peutergroep. 

 

Inspectiegeschiedenis 

In 2018 en 2019 voldeed de locatie aan de onderzochte voorschriften; 

2020: vanwege de corona-situatie is er geen inspectie uitgevoerd op deze locatie. 

 

Huidige bevindingen 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voldaan wordt aan de onderzochte wettelijke 

voorschriften. De medewerkers van Kindcentrum Putten hebben zich coöperatief opgesteld tijdens 

het inspectiebezoek/onderzoek. 

 

De bevindingen zijn terug te lezen in onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 

Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld door de houder. De beroepskrachten op de locatie 

handelen conform het hierin beschrevene. 

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 waarden en normen. 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

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. 

 

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

 

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 
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D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. 

   

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond in de ochtend plaats.  

 

Geobserveerd zijn de volgende momenten: 

- Eet en drinkmoment op de groepen; 

- Buiten spelen. 

 

Waarborging van emotionele veiligheid 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

De kinderen zijn buiten aan het spelen. De beroepskrachten lopen rond en helpen waar nodig. 

'Zal ik je jas even dicht doen, dat fiets wat makkelijker' zegt de beroepskracht tegen een fietsend 

kind. Als een kind valt, komt de beroepskrachten troosten: 'Ga maar staan, X. ach ik zag het 

gebeuren.’ Daarna helpt ze het kind weer verder fietsen. De beroepskrachten luisteren naar de 

kinderen, communiceren op ooghoogte met ze. Als er een conflict ontstaat, luisteren ze 

(hoor/wederhoor) en helpen ze de kinderen. Een kind geeft aan: 'Wil niet!', de beroepskracht zegt: 

'Dan zeg je: stop hou op!' Het kind herhaalt dit. Aan het eind, gaat de beroepskracht met een paar 

kinderen een lied zingen met gebaren. Steeds meer kinderen sluiten hierbij aan, ze zijn welkom. 

De beroepskracht gaat in op initiatieven van de kinderen voor een volgend lied. 

 

Op de babygroep aan het einde van het middageten, gaan de kinderen grotendeels naar bed. 

Tegen een kind: 'Kom maar, zal ik met jou beginnen (klaarmaken voor bed), jij kan bijna niet meer 

aan tafel blijven zitten. 

Sommige kinderen moeten daardoor even wachten. De beroepskrachten hebben wel aandacht voor 

deze kinderen: 'Ja, X ik hoor je! Blijven jullie even zitten, ik kom er zo aan'. Dat doet de 

beroepskracht ook. Ze zegt: 'Dan ga ik X even bij Y in de box zetten.' Daarna komt ze weer bij de 

kinderen en zegt: 'Kom maar Z, jij kan zelf van tafel, ga maar klimmen.' 
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Ontwikkeling van persoonlijke competentie 

Kinderen krijgen de mogelijkheid (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

De beroepskrachten geven aan dat ze de kinderen zoveel mogelijk zelf laten doen. Dat is te zien in 

de babygroep, waar de kinderen worden gestimuleerd dat wat ze zelf kunnen ook uit te voeren.  

Op de peutergroep komt dit onder andere tot uitdrukking bij het uitkleden om naar binnen te gaan. 

Kinderen doen zelf hun jassen en schoenen uit en ruimen dit op. Als het ze zelf niet lukt, krijgen ze 

eerst aanwijzingen van de beroepskracht of doordat de beroepskracht ze op weg helpt.  

Een kind krijgt de jas niet goed opgehangen en komt bij de beroepskracht. De beroepskracht ziet 

dat de jas niet 'goed' zit en trekt de jas goed om het vervolgens weer terug te geven aan het kind. 

Zo kan het kind toch zelf de jas ophangen. 

 

De groepen zijn licht en rustig ingericht. Materialen zijn in lage kasten of lades bereikbaar voor de 

kinderen. Het speelgoed is overzichtelijk neergezet. Er is duidelijke aandacht voor de 

sensomotorische ontwikkeling van de kinderen. Op de babygroep is dit onder andere te zien aan de 

flesjes gevuld met materialen en vloeistoffen, zoals belletjes. Er is een grondbox en er is divers 

materiaal als grondbedekking. Zo kunnen de kinderen op diverse manieren voelen, bekijken, 

beluisteren enzovoort. Bij de peuters staat er ook een ontdektafel met verschillende materialen. 

De beroepskracht vertelt dat er ook thema-gerelateerde materialen worden gekozen, zo wordt er 

nu gewerkt aan het thema 'Herfst'.  

 

Conclusie 

Kinderdagverblijf Nieuw Pepersgoed 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 waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang).    

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindcentrum Putten oktober 2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. 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 stamgroepen 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 wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is 

bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).   

 

De aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch coach staan ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder. 

Opleidingseisen 

Diploma's beroepskrachten 

Er is een steekproef gedaan. De beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een diploma 

die volgens de geldende cao Kinderopvang een kwalificatie geeft.  

  

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De houder heeft een pedagogisch coach/ pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. 

De pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches beschikken over een voor de werkzaamheden 

passende opleiding conform de cao. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens de inspectie was de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal ingezette 

beroepskrachten: 

 

Babygroep: 10 kinderen met 3 beroepskrachten 

Peutergroep: 12 kinderen met 2 beroepskrachten 

 

Uit de roosters blijkt dat ook op andere dagen wordt gewerkt volgens de rekenregels. 

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift op dit onderdeel wordt voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In het pedagogisch beleidsplan van de organisatie staat de opvang als volgt beschreven: 

Op de locatie Nieuw Pepersgoed zijn 2 groepen gehuisvest. Op de begane grond is  de babyopvang 

gevestigd. Op woensdag en vrijdag is de groep verticaal. Op de tussenverdieping is de 

peuteropvang gevestigd. Mochten er in de ochtend meer dan 12 peuters zijn, dan wordt de groep 

gesplitst over de twee ruimtes op de tussenverdieping. In de middag is het maximale aantal op de 

peutergroep 12, omdat de BSO na 14.00 uur gebruik maakt van de andere ruimte op de 

tussenverdieping.   

  

Groep Leeftijden Aantal kinderen Aantal leidsters 

Babyopvang 0-2 jaar 14 3* 

Peuteropvang 2-4 jaar 12 2 

Verticale groep 0-4 jaar 16 3* 

* Afhankelijk van de leeftijdssamenstelling van de groep, kan het aantal leidsters afwijken. 

 

Dit komt overeen met de praktijk. Waarbij dus de verticale groep, een samenvoeging is van de 

baby- en de peutergroep. Er zijn maximaal 2 groepen aanwezig tegelijkertijd. 

De peutergroep maakt bij meer dan 12 kinderen, met een maximum van 16 kinderen, gebruik van 

2 ruimtes. De stamgroep blijft echter intact. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindcentrum Putten oktober 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 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 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. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 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 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep 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 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Nieuw Pepersgoed 

Website : http://www.kindcentrumputten.eu 

Vestigingsnummer KvK : 000022129103 

Aantal kindplaatsen : 41 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

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 :  Mevr. A. de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 07-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 11-11-2021 

Zienswijze houder : 24-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 25-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2021 
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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 en de mooie omschrijving van de dagelijkse praktijk op KDV 

Nieuw Pepersgoed. Wij zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er 

iedere dag hard aan om de kwaliteit op onze locatie te waarborgen en te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 


