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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Op 12 maart 2020 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij kdv Pepeloentje. Dit 
incidenteel onderzoek is uitgevoerd omdat er een verzoek voor uitbreiding kindplaatsen is 

binnengekomen  Tijdens dit onderzoek is speciaal gekeken naar de onderdelen die betrekking 
hebben op de uitbreiding.  
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt.   
 
Feiten over het kindercentrum 
Kinderdagverblijf Pepeloentje is een zelfstandige organisatie, met één locatie dagopvang. Sinds 

januari 2017 is het kinderdagverblijf gevestigd in een accommodatie aan de Dorpsstraat 54 C te 

Groessen. Er is een registratie voor 28 kindplaatsen. De kinderen worden opgevangen in twee 
stamgroepen; een baby- en een peutergroep. Er wordt voorschoolse educatie aangeboden, met 
behulp van de methode Startblokken.   
 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderzoek voor registratie 2016; advies opnemen in Landelijk register kinderopvang 

Onderzoek na registratie 2017; geen advies tot handhaving (na overleg en overreding) 
Jaarlijks onderzoek 2018; geen advies tot handhaving (na herstelaanbod) 
Jaarlijks onderzoek 2019; geen advies tot handhaving 
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
De houder is voornemens een peutergroep van maximaal 8 kinderen te starten. Hiervoor is de 
kapschuur verbouwd. De buitenruimte blijft onveranderd. Deze is zeer ruim en uitdagend ingericht. 

De houder heeft de plannen over de inrichting van de nieuwe binnenspeelruimte met de 
toezichthouder besproken. De opvang zal plaatsvinden in 3 stamgroepen; een babygroep, een 

dreumesgroep en een peutergroep. De inspectie is vlot en in ontspannen sfeer verlopen; de houder 
heeft de uitbreiding goed voorbereid. 
 
Conclusie: 

Geconcludeerd kan worden dat men bij Kinderdagverblijf Pepeloentje voldoet aan de gestelde 
voorwaarden voor de opvang van 36 kinderen. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
Van 28 naar 36 kindplaatsen. 
 



 

4 van 10 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 12-03-2020 

Kinderdagverblijf Pepeloentje te Groessen 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 
 

Wijzigingen 

De houder heeft het college verzocht de betreffende gegevens in het LRK te wijzigen, zodra deze 
wijzigingen bij de houder bekend zijn geworden. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Landelijk Register Kinderopvang 
 Wijzigingsformulier exploitatie 
 
 

 

Pedagogisch klimaat 
De toezichthouder heeft onderzocht of de inhoud van het pedagogisch beleidsplan overeenkomt 
met de voorgenomen uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Pepeloentje is aangepast aan de nieuwe situatie. 
 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2020) 
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Personeel en groepen 
Bij een uitbreiding wordt bekeken of er nieuwe beroepskrachten zijn/worden aangesteld. In dat 
geval zullen de inschrijving en koppeling van de verklaringen omtrent het gedrag in 
het personenregister kinderopvang en diploma's beoordeeld worden. 
 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het vorige inspectiebezoek zijn de registraties van de beroepskrachten in 
het Personenregister Kinderopvang (PRK) en koppelingen met de houder beoordeeld. Ten tijde van 
dit onderzoek liep er een sollicitatieprocedure maar zijn er nog geen nieuwe beroepskrachten 
aangenomen. Registraties en koppelingen van eventueel nieuwe beroepskrachten zullen in het 
jaarlijks onderzoek in 2020 meegenomen worden. 
De houder zal tevens een stagiaire inzetten op de nieuwe peutergroep. De stagiaire is 

geregistreerd in het PRK en zijn gekoppeld aan de houder. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eis. 
 
 

Opleidingseisen 

Tijdens het vorige inspectiebezoek zijn de diploma's van de beroepskrachten ingezien. Ten tijde 
van dit onderzoek liep er een sollicitatieprocedure maar zijn er nog geen nieuwe beroepskrachten 
aangenomen. Diploma's van eventueel nieuwe beroepskrachten zullen in het jaarlijks onderzoek in 
2020 meegenomen worden. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eis. 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op actualiteit. 
 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een actueel beleid veiligheid en gezondheid 2020 opgesteld. Hierin zijn o.a. de 

grote risico's beschreven, de manier waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico's 
en het grensoverschrijdend gedrag.  
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eis. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 11-02-2020) 
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Accommodatie 
De binnen- en buitenruimte wordt beoordeeld aan de hand van de oppervlakte en de inrichting. 

 
 

Eisen aan ruimtes 

Het kinderdagverblijf wil uitbreiden met een peutergroep van maximaal 8 kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 4.  De opvang zal plaatsvinden in de verbouwde kapschuur. Deze nieuwe 
binnenspeelruimte bedraagt 39,4 m2. Dit is voldoende groot voor de opvang van 8 kinderen. 

 
Op het moment van de inspectie wordt de binnenspeelruimte nog verbouwd. De ruimte is voorzien 
van een toilet met fonteintje. Er zal een keukenblok met een watertappunt geplaatst worden. De 
houder heeft de plannen van de inrichting aangegeven. De ruimte zal met verschillende hoeken 
ingericht worden. De verschoonplek zal niet voorzien worden van een watertappunt. De houder 
heeft aangegeven dat de beroepskrachten de handen, na het verschonen, zullen wassen bij het 

fonteintje in het toilet. 
 
Gezien de leeftijd van de op te vangen kinderen is er geen afzonderlijke slaapruimte aanwezig in 

de verbouwd kapschuur. 
 
Kinderdagverblijf Pepeloentje beschikt over een buitenruimte van 7000 m2. Dit is voldoende voor 
de opvang van 36 kinderen. 

In deze buitenruimte bevindt zich o.a. : 
 ontdektuin 
 dierenweide 
 kabouterbos 
 groentetuin 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b 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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 

is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
 

(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 4 lid 2 Besluit kwaliteit 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Pepeloentje 

Website : http://www.pepeloentje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009681574 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Elisabeth Hendrika van Kerkhoff-van Ditshuizen 
KvK nummer : 09127080 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Josephine Lindner 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Duiven 

Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 6920AA DUIVEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-03-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 13-03-2020 
Zienswijze houder : 13-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 16-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 23-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Pepeloentje kan zich vinden in het inspectierapport en is erg blij met de snelle wijze van handelen 
van de toezichthouder. 
Per 1-04-2020 willen wij een derde stamgroep gaan openen, namelijk een peutergroep. 
In ons pedagogisch beleidsplan staat dit verder uitgediept en kunt u meer informatie vinden. 
Wij willen onze kleinschalige groene opvang graag behouden met uitbreiding van een 
peuterplusgroep. 
Zo kunnen wij in kleine groepjes, de overgang kleiner maken en de doorgaande lijn naar de 

basisschool nog meer versoepelen. 

 
 
 

 
 
 

 


