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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
Op 25 augustus 2014 is een onaangekondigd regulier inspectiebezoek gebracht aan 
Kinderdagverblijf Eigen Wijs te Ede. 
Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn onderzocht. 
De houder was tijdens het onaangekondigde bezoek  aanwezig. 

 
Beschouwing 

Kinderdagverblijf Eigen Wijs in Ede is een kleinschalig, huiselijk dagverblijf voor kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
In 2012 is Eigen Wijs gestart op de locatie aan de Van Heutszlaan in een nieuw gebouw; daarvoor 
was het kinderdagverblijf gevestigd aan de Oortveldlaan. 
  
Eigen Wijs heeft het kwaliteitskeurmerk Groene Kinderopvang gekregen, waar ze erg trots op zijn. 
  
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 7.30 uur tot 18.30 uur. 
  
Het KDV heeft twee babygroepen, Tinkel en Tuba en drie peutergroepen Banjo, Toet en TamTam. 
De buitenschoolse opvang met de naam Fidel is tevens in het pand gevestigd. 
  
De beide baby-groepen zijn verbonden met een schuifdeur. Deze deur staat ook op vaste 
momenten open zodat kinderen nieuwe mogelijkheden kunnen ontdekken en bekend raken met de 
andere groep en haar beroepskrachten. Op dagdelen dat de babygroepen worden samengevoegd 
zorgt dit voor een vertrouwde omgeving. 
  
De drie peutergroepen bevinden zich op de benedenverdieping en komen uit op de centrale hal. 
  
Er heerst een prettige en ontspannen sfeer. De beroepskrachten werken er met zichtbaar plezier. 
  
Middels een vragenlijst geeft de oudercommissie aan tevreden te zijn over de samenwerking. 
  
De toezichthouder is vriendelijk ontvangen en de inspectie is prettig verlopen. 
 
 
  
  
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum  De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig uit dit document. Om 
een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. 
  
Tijdens de observatie in de praktijk waren er 13 kinderen aanwezig in groep Toet. Hier werd de 
verjaardag van een meisje aan tafel gevierd, daarna speelden de kinderen vrij in de groep 
waarna ze allen naar buiten gingen.  
In babygroep Tinkel zaten 6 kinderen aan tafel om fruit te eten en 2 kinderen lagen te bed. In 
babygroep Tuba werd er door 4 kinderen aan tafel geschilderd en 3 kinderen lagen te bed. 
In de groepen Banjo en TamTam speelden de kinderen vrij buiten. 
  
  
  
Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
  
Sinds de realisatie van het huidige pand is het vierogen-principe al gerealiseerd door middel van 
cameratoezicht in alle ruimtes, te volgen in elke andere ruimte op tablets die aan de muur hangen. 
  
Het vierogen-principe is binnen dit kinderdagverblijf al gerealiseerd voordat het bij wet werd 
geregeld. 
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observatie en interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte 
zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de 
groep.  
  
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten laten zien dat ze de kinderen mogen; er is veel oogcontact, er worden 

complimentjes gemaakt en er wordt geknuffeld." 
Regelmatig hoor ik woorden als: "Goed zo! Mooi gedaan! Dank je wel! Dat is mooi! Ik zie je wel! 
Goed gedaan! Prima zeg!" De kinderen worden af en toe op schoot genomen. 
De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak in de groep. 
 
Persoonlijke competentie 
"De beroepskrachten helpen de kinderen zelf tot oplossingen te komen." 
 Een kindje uit de babygroep zit aan tafel en krijgt een bakje gepureerd fruit. Ze begint zelf te 
eten, maar het lukt niet zo goed. Beroepskracht: "Kijk, als je de lepel zó vasthoudt gaat het nog 
beter!" Ondertussen komt een ander kind er bij staan en de beroepskracht verdeelt haar aandacht 
over beide. Het eten gaat beter en de beroepskracht laat het horen: "Goed hoor. Je kan het!" 
  
Sociale competentie 
"Alle kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren." 
Er wordt met elkaar aan tafel fruit gegeten en wat gedronken. Kinderen worden op schoot 
genomen indien het moment zich daar voor leent. De beroepskracht heeft zichtbaar met alle 
kinderen in de groep een persoonlijke relatie.  
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Een jongetje weet niet zo goed wat hij wil en blijft binnen staan terwijl de rest al naar buiten is. 
Beroepskracht: "Kom je er bij x ? Gaan we samen spelen." 
  
Normen en waarden 
"Afspraken, regels en omgangsvormen worden besproken; er wordt uitgelegd waarom ze 

belangrijk zijn. " 
Een jongetje klimt via de bank op de tafel. Hij springt er af. Beroepskracht: "Dat weet je wel x, dat 
mag niet, he?" 
Even later doet hij het nog een keer. Een andere beroepskracht: "Wat zei x nu net? Dat mocht toch 
niet? het is veel te gevaarlijk dus dat doen we niet meer, okay?" 
  
De beroepskrachten doen veel dingen met de kinderen samen zowel binnen als buiten. Buiten werd 
er b.v. aan de grote buitentafel geverfd door kinderen die dat wilden onder leiding van een 
beroepskracht. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
In een steekproef zijn een 5-aantal Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) getoetst van de 
beroepskrachten. 
Deze VOG's voldoen alle aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
In een steekproef zijn de beroepskwalificaties bekeken van een aantal beroepskrachten. 
  
Deze varieren tussen SPW4 en het diploma onderwijzer basisonderwijs. Deze voldoen alle aan de 
voorwaarden. 
 
Opvang in groepen 

 
Kinderdagverblijf Eigen Wijs heeft 2 babygroepen en 3 peutergroepen. 
  
Elke groep heeft een capaciteit van 14 kinderen.  
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het inspectiebezoek waren er in 
   groep Toet 13 kinderen 
   groep Tuba 7 kinderen 
   groep Tinkel 8 kinderen 
   groep Banjo 7 kinderen en op 
   groep TamTam 8 kinderen aanwezig. 
  
Het kinderdagverblijf gebruikt een digitale syteem als plaatsings- en planningslijst. Hieruit blijkt dat 
er structureel voldoende beroepskrachten ingezet worden in verhouding tot het kindaantal. 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt te allen tijde Nederlands gesproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (augustus) 
• Personeelsrooster (augustus) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten betreffende de veiligheid en gezondheid beoordeeld op 
inhoud en uitvoering. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
KDV Eigen Wijs heeft een geldige risico-inventarisatie gezondheid en -veiligheid opgemaakt in 
september 2013 door de leidinggevende. 
  
De beroepskrachten kunnen deze digitaal inzien. 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld (versie juli 2013) welke voldoet aan 
de voorgeschreven eisen. 
  
De meldcode wordt in het overleg met de beroepskrachten besproken. 
 
Vierogenprincipe 

 
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht zijn werkzaamheden 
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
  
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder het vierogenprincipe in de praktijk kunnen 
zien. 
  
Via een digitaal systeem hangen in bijna alle ruimtes camera's. De beelden zijn in elke groep op 
een monitor te zien. Deze rouleren. 
  
De groepen die aan elkaar grenzen hebben grote glazen schuifdeuren. In elke slaapkamerdeur zit 
een raam. Er zijn centrale verschoonruimtes. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. 
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  
Binnenruimte 

 
De binnenruimtes zijn passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. Er is voldoende binnenspeelruimte per kind beschikbaar. 
  
De groepsruimtes zijn licht en uitnodigend ingericht. 
De groepen zijn ingericht met verschillende themahoeken zoals een bouwhoek, een keukentje, een 
leeshoek, een poppenkast en divers speelmateriaal. Er is voldoende uitdaging voor de kinderen. 
  
Er zijn afzonderlijke slaapruimtes voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar binnen net als een 
aantal buitenbedjes. 
 
Buitenspeelruimte 

 
De babygroep bevinden zich op de eerste verdieping, net als de buitenruimte aldaar. Dit is een 
rustige plek voor de kleintjes om te spelen. 
  
De peutergroepen beneden hebben openslaande deuren naar de buitenspeelruimte.  
  
Er is voldoende uitdaging en ruimte voor de kinderen om te spelen en de ruimte is passend 
ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zo is er veel gras en 
zand. Er liggen boomstammen en er staat een grote picknicktafel.  
  
Er is voldoende speelmateriaal aanwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
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Ouderrecht 

 
Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en informeert 
over het beleid. 
  
Informatie 

 
De houder verstrekt informatie aan de ouders via mails en nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven zijn 
ook te lezen op de website. 
  
 
Oudercommissie 

 
De oudercommissie bestaat uit 7 leden. 
  
De oudercommissie geeft aan redelijk tevreden te zijn over de samenwerking. Hierover zegt de 
OC: 
  
"De oudercommissie ervaart dit als redelijk. De oudercommissie wordt d.m.v.maand updates 

(initiatief van OC) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Daarnaast is er 3 x per jaar met de 

houder van het kindercentrum overleg. (waarvan 1 keer over de tarieven). Communicatie verloopt 

af en toe moeizaam wanneer houder anders handelt dan de OC dacht dat er was afgesproken.  
Bij het kunnen uitbrengen van een advies is het handig om tijdig betrokken te worden. Dit tijdig 

geïnformeerd worden of bevraagd worden mag ons inziens meer." 
De OC geeft ook aan dat na een wisselende periode het nu stabiel is op de groepen wat betreft 
personeelswisselingen en dat er structureel voldoende personeel wordt ingezet. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Informatiemateriaal voor ouders (nieuwsbrief) 
• Website 
• Nieuwsbrieven 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV 
Vestigingsnummer KvK : 000017700809 
Aantal kindplaatsen : 76 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Eigen Wijs 
Adres houder : Van Heutszlaan 60 a 
Postcode en plaats : 6711KR EDE GLD 
Website : www.eigenwijs-ede.nl 
KvK nummer : 09087407 
 
 

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 :  Marja Baas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : EDE 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 

Datum inspectie : 25-08-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 16-09-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-09-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 23-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 30-09-2014 
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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. 

 
 
 

 


