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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek bij kindercentrum Eigen Wijs zijn alle voorwaarden die op deze locatie van 
toepassing zijn beoordeeld.  
Op de locatie heeft tijdens het onderzoek een gesprek plaatsgevonden met de beroepskrachten en 

de houder. 

 
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 kindercentrum Eigen Wijs 

Kindercentrum Eigen Wijs is een zelfstandige organisatie en is gevestigd in een gebouw in Ede 
waarin ook een buitenschoolse opvang van dezelfde organisatie is gevestigd. Het kindercentrum 
bestaat uit vijf groepen en biedt opvang aan maximaal 76 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de voorgaande inspecties in 2014 en 2015 werd steeds aan de getoetste items voldaan. Er 

is geen advies tot handhaving gegeven. 
  
Belangrijkste bevindingen  
Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De beroepskrachten hebben de 

toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien. 
  
Conclusie 

De conclusie is dat er bij Kindercentrum Eigen Wijs aan alle getoetste voorwaarden voortkomend 
uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldaan wordt.  
  

 
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 (versie Januari 2015). 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. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observatie op de groepen is gebleken dat beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn 
van - en handelen conform het pedagogisch beleidsplan. 
  
Emotionele veiligheid: 

Aansluiten  
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
De beroepskrachten leggen uit aan de kinderen wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld: 
 De beroepskracht vertelt tegen de kinderen: "Beroepskracht X maakt lekker fruit voor jullie, 

wij gaan vast aan tafel zitten liedjes zingen en dan kunnen jullie zo lekker slapen." 
 Een beroepskracht loopt naar een kind toe, klapt in haar handen en strekt de handen naar het 

kind uit. Ze vraagt: "Kom je ook gezellig aan tafel?" Vervolgens pakt ze het kind op. 
  
Respectvolle intimiteit  
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht 
zich leiden door de reactie van het kind. 
  

Een beroepskracht is met de kinderen bellen aan het blazen. Ze zitten bij elkaar op de grond. Een 
kind is wakker geworden geworden en wordt uit bed gehaald. De beroepskracht: "Hoi X, heb je 
lekker geslapen? Kom je er even gezellig bij zitten?" Het kind mag even bij de beroepskracht op 
schoot om rustig wakker te worden. 

  
Ontwikkeling persoonlijke competenties: 
Taalverrijking  
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
De beroepskracht zoekt samen met de kinderen een prentenboek uit en ze leest hieruit voor. Ze 

betrekt de kinderen bij het verhaal door vragen te stellen. Ook worden er op vaste momenten 
liedjes gezongen. 
  

Buitenactiviteiten 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, 

in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station). 
Er wordt op vaste momenten buiten gespeeld. De buitenruimte is natuurlijk ingericht, prikkelt de 
fantasie van de kinderen en nodigt uit tot onderzoek en samenspel. 
  
Ontwikkeling sociale competenties: 
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Regie voeren  
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan 
wat wèl de bedoeling is. 

  
Een paar kinderen spelen met de blokken. Ze pakken blokken van elkaar af. De beroepskracht: 
"We gaan niet afpakken van elkaar hè jongens?" Dan klink er 'au!' De beroepskracht vraagt aan 
het kind wat er is gebeurd. Vervolgens leert de beroepskracht aan het kind dat ze dat tegen het 
andere kind moet vertellen. Ze helpt het kind door te zeggen: "Y, heb je gehoord wat X zei? Het 
deed een beetje pijn. Dan zeg je even sorry!" 
Het kind zegt 'sorry' en de beroepskracht sluit af met 'goed zo'. 

  
Overdracht normen en waarden: 

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 
consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij 
het gedrag en de behoefte van individuele kinderen. 
  

De regels en afspraken zijn duidelijk herkenbaar op de groepen. Indien nodig herinnert de 
beroepskracht een kind aan een geldende afspraak, zoals bijvoorbeeld door te zeggen dat een kind 
niet op de stoel moet gaan staan. 
  
Conclusie: 
Op basis van bovenstaande observaties kan geconcludeerd worden dat de pedagogische praktijk op 
alle competenties voldoet. 

  
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
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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. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Tijdens een steekproef zijn van drie beroepskrachten die recent in dienst zijn getreden de 
verklaring omtrent het gedrag ingezien. Deze voldoen aan de voorwaarden. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens een steekproef is gebleken dat drie beroepskrachten die recent in dienst zijn getreden 

beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao 
kinderopvang is opgenomen.    
 
 
Opvang in groepen 
 
Het kindercentrum bestaat uit 5 stamgroepen: 

  

Naam groep  Maximaal aantal op te vangen kinderen  Leeftijdsopbouw van de stamgroep  

 Tinkel  13  0 - 1,5 jaar 

 Tuba  13  0 - 2 jaar 

 Banjo  16  1,5 - 4 jaar 

 Tam Tam  16  1,5 - 4 jaar 

 Toet  16  2 - 4 jaar 

  
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het onderzoek was de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in de groep conform de voorwaarden uit de Wet kinderopvang: 
  

Naam groep  Aantal aanwezige kinderen  Aantal aanwezige beroepskrachten  

 Tinkel  11  3  

 Tuba  12  3 

 Banjo  13  3 

 Tam Tam  12  2 

 Toet  12  2 

  
Tijdens de middagpauze houden de beroepskrachten na elkaar pauze. Hierdoor is altijd minstens 

de helft van het aantal vereiste beroepskrachten aanwezig wanneer er tijdelijk wordt afgeweken 
van de beroepskracht-kindratio. 
  
Aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 
  
 

Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV 

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 
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 :  Annemarie van Alst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

 
Planning 
Datum inspectie : 28-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 19-07-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-07-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 28-07-2016 
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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. 

 
 

 

 


