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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

De gemeente Ede heeft een nader onderzoek aangevraagd n.a.v. het jaarlijkse onderzoek op 23-

11-2021. Op 25 april 2022 heeft de toezichthouder kinderopvang een onderzoek uitgevoerd bij 

BSO PretPalet. Tijdens dit nader onderzoek, waarbij geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden, is de 

voorwaarde waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

BSO PretPalet is een kleinschalige buitenschoolse opvang voor maximaal 40 kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar. De opvang is gericht op kinderen die overdag op het speciaal of regulier 

onderwijs zitten. Een aantal kinderen worden opgevangen onder de Wet Kinderopvang.  

In een accommodatie aan de Bettekamp te Ede beschikt de BSO op de begane grond over 3 

groepsruimtes. In hetzelfde pand zijn ook inloophuis "De Wissel" en een dependance van 

basisschool "De Lettertuin" gevestigd. 

 

Onderzoek geschiedenis 

• Op 08-10-2020 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er werd aan een aantal 

voorwaarden niet voldaan en er is gebruik gemaakt van herstelaanbod, echter 1 voorwaarde is 

niet hersteld binnen de termijn. 

• Op 11-12-2020 vond hierop volgend een nader onderzoek plaats. Gebleken is dat de houder 

de eerder geconstateerde tekortkoming binnen het domein 'Ouderrecht' heeft opgelost.  

• Bij het jaarlijks onderzoek op 23-11-2021 werden tekortkomingen geconstateerd op de 

voorwaarden met betrekking tot Personeel & Groepen en Veiligheid & Gezondheid. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Na telefonisch contact tussen toezichthouder en houder heeft de houder de gevraagde 

personeelsroosters en EHBO-certificaten aan de toezichthouder gestuurd ter beoordeling. Zie 

verder de toelichting bij de voorwaarde omtrent Veiligheid & Gezondheid in dit rapport.  

 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO PretPalet aan de getoetste voorwaarde van de Wet 

kinderopvang voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

 

4 van 7 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 16-05-2022 

PretPalet te Ede 

 

 

Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp geldt bij dit onderzoek de volgende eis: 

 

De houder draagt er zorg voor dat er altijd tenminste één beroepskracht aanwezig is die in het 

bezit is van een geldig EHBO-certificaat.  

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft ervoor gezorgd dat alle werkzame beroepskrachten in het bezit zijn van een geldig 

EHBO-certificaat conform de nadere regels die in de Regeling Wet kinderopvang aan deze 

kwalificatie worden gesteld.  

Hierdoor is er te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (telefonisch op 16-5-2022) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Personeelsrooster (week 19 en 20) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : PretPalet 

Website : http://www.pretpalet.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000023829451 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : K. Kuik 

Website : www.pretpalet.nl 

KvK nummer : 53998812 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Karen Stegeman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-05-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-05-2022 

 

 

 

 

 

 


