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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. 

 

De toezichthouder heeft een risico gestuurd onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat zij op basis van 

een risicoprofiel, inspectie-items heeft geselecteerd. De kwaliteit van de dagelijkse praktijk en 

aandachtspunten uit voorgaande onderzoeken staan centraal. 

  

Vanwege het grote aantal besmettingen met COVID-19, heeft de toezichthouder de locatie niet 

bezocht. Zij heeft telefonisch contact gehad met één van de vaste beroepskrachten en met de 

houder. De houder heeft per mail een aantal documenten naar de toezichthouder gestuurd. 

 

Beschouwing 

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen heeft dit jaarlijks onderzoek niet 

op de locatie plaatsgevonden. Door telefonische gesprek met een beroepskracht, met de houder en 

een documentenonderzoek, is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen gekomen.  

 

Eigen Wijs B.V. is een particuliere organisatie met één locatie. Kinderdagverblijf Eigen Wijs is 

samen met buitenschoolse opvang (BSO) Eigen Wijs gevestigd in één gebouw aan de Van 

Heutszlaan te Ede. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 76 kinderen per dag, verdeeld 

over vijf stamgroepen.  

 

Inspectiegeschiedenis  

 Jaarlijks onderzoek 24-01-2017; geen advies tot handhaving (na overleg en overreding) 

 Jaarlijks onderzoek 16-08-2018; geen advies tot handhaving (na herstelaanbod) 

 Jaarlijks onderzoek 20-08-2019; geen advies tot handhaving 

 Jaarlijks onderzoek 11-08-2020; geen advies tot handhaving 

 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het telefoongesprek heeft in prettige sfeer plaatsgevonden. De houder en de beroepskracht 

(babygroep Tinkel) hebben de toezichthouder van de benodigde informatie voorzien. De praktijk is 

in orde, net als de beoordeelde documenten. 

 

Conclusie 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

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 

De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende beleid 

staat. Hierin is ook duidelijk de werkwijze van deze locatie te lezen. Een toezichthouder heeft het 

pedagogisch beleidsplan tijdens een voorgaand onderzoek beoordeeld. Alle wettelijke vereiste 

onderwerpen zijn in het beleids- en werkplan terug te vinden. 

 

De houder zorgt ervoor dat beroepskrachten in overeenstemming met het pedagogisch beleidsplan 

handelen, zo bleek tijdens het gesprek dat de toezichthouder met de beroepskracht en de manager 

voerde. Een voorbeeld hiervan is het vernieuwde kind-volgsysteem die sinds kort gebruikt wordt 

door de medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers bespreken met elkaar hoe de ontwikkeling 

van ieder kind verloopt en gebruiken o.a. hiervoor het zelf ontwikkelde kind-volgsysteem. 

 

Conclusie  

Het pedagogisch beleid voldoet aan de gestelde eis 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder in ieder geval zorg 

voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt de houder 

rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 

 

De toezichthouder heeft geen observatie in de praktijk uitgevoerd. In plaats daarvan heeft een 

telefonisch interview met een beroepskracht plaatsgevonden. De pedagogisch praktijk is dus niet 

geobserveerd. 

De toezichthouder heeft op grond van dit interview de keuze gemaakt een algemene beschrijving 

te geven over wat de beroepskracht telefonisch aangeeft ten aanzien van de pedagogische 

praktijk:  

 

Emotionele veiligheid  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 

ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 

De beroepskrachten sluiten (meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emotie die 

individuele kinderen aangeven [...]'. 
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In de praktijk: 

Toezichthouder en beroepskracht hebben het onderwerp 'wennen' besproken. De beroepskracht 

geeft aan dat er een wen-beleid is. De kinderen mogen een aantal keren op de groep komen om 

aan de kinderen te wennen, de geluiden, de ruimte etc. De beroepskracht vertelt dat er die 

ochtend een kind voor het eerst aanwezig was en dat het kind moeite had met het wennen in de 

groep. De beroepskrachten zorgen er dan voor dat ze veel bij het kind zijn en als het ware "aan de 

hand" meenemen tijdens deze wen-uurtjes. Zo mocht het kind op schoot van een beroepskracht 

een broodje eten i.p.v. in de kinderstoel. 

 

Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die 

gericht zijn op/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes, liedjes, rijm, verwoorden 

van ervaringen)'.  

 

In de praktijk: 

De beroepskracht vertelt dat zij iedere dag op een vast moment liedjes zingen. Vandaag was er 

een kind jarig en zijn er veel verjaardagsliedjes gezongen. Er wordt aan tafel regelmatig een 

boekje voorgelezen met aanwijs-plaatjes. De kinderen benoemen de plaatjes die zij zien, waardoor 

hun woordenschat wordt vergroot. 

 

In de praktijk: 

Tijdens het interview, laat de beroepskracht weten dat er die ochtend aandacht is besteed aan de 

motorische ontwikkeling van de kinderen van de babygroep. Er werd gegymd in de speelzaal. De 

hele groep deed mee, behalve de kinderen die nog even moesten slapen. In de speelzaal was een 

"klim en klauter" parcours uitgezet en dit was een groot succes volgens de beroepskracht. 

 

Ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: '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 wél de bedoeling is'.  

 

In de praktijk: 

De beroepskracht laat weten, als kinderen speelgoed van elkaar afpakken, zij het kind laten weten 

dat dit niet mag. De beroepskracht vertelt dat er soms ook kinderen in de groep zijn die bijten. Dit 

zijn kinderen waar je als beroepskracht extra op moet letten omdat dit erg pijnlijk kan zijn voor het 

andere kind. Je wil het kind laten weten dat dit niet wordt getolereerd. Je kan het kind hiervoor 

niet straffen laat de beroepskracht weten, omdat zij niet altijd het besef hebben wat zij doen. Het 

kind wordt dan meestal even afgezonderd van de groep en bijvoorbeeld in een kinderstoel gezet 

met een speeltje. Je hoopt dan dat het kind hierdoor begrijpt dat het niet oké is wat hij/zij gedaan 

heeft, laat de beroepskracht weten. 

 

Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat de pedagogische praktijk voldoende lijkt te worden gewaarborgd. 

Omdat de praktijk niet daadwerkelijk is geobserveerd is deze voorwaarde niet beoordeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht babygroep Tinkel (0-1,5 jaar)) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
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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 aanwezige beroepskrachten en vier stagiaires zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Sinds het onderzoek van 11 augustus 2020 is één vaste beroepskracht in dienst gekomen en één 

vaste invalkracht. Beide hebben een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. Deze is ingezien 

door de toezichthouder en per mail toegestuurd. 

 

De beroepskrachten die op de dag van het onderzoek aan het werk waren, hebben een diploma dat 

aan de gestelde eisen voldoet, zo bleek tijdens voorgaande onderzoeken. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. De 

toezichthouder heeft haar diploma tijdens het voorgaande onderzoek beoordeeld en goedgekeurd. 

 

In 2020/2021 waren er een aantal speerpunten: 

 

 Scholing voor medewerkers die werken met kinderen van 0 jaar. (Medio maart 2020). Tijdens 

de eerste Lock down hebben pedagogische medewerkers die werken met baby's een online 

"Baby-scholing" gevolgd die vooral gericht is op interactie vaardigheden tussen de 

beroepskracht en het kind.  

 Webinar "Risico buiten spelen". (Eind januari 2021). Deze online lezing was gericht op het 

buiten spelen met kinderen (Waarom risico buiten spelen belangrijk is voor kinderen en wat je 

buiten nodig hebt om kinderen dit aan te bieden). De directeur/eigenaar laat weten tijdens het 

interview, dat zij hoopt dat medewerkers meer buiten gaan spelen met de kinderen en dat het 

een soort "lifestyle" gaat worden voor hen. 

 

 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op de dag van het onderzoek was de verhouding tussen het aantal ingezette beroepskrachten en 

het aantal aanwezige kinderen (=beroepskracht-kindratio) in overeenstemming met de eisen die in 

de Wet kinderopvang staan. 

De toezichthouder heeft een personeelsrooster ontvangen waaruit blijkt dat de houder voldoende 

beroepskrachten ingezet heeft. 

 

Op grond van het telefonisch gesprek met de beroepskracht en de houder kan geconcludeerd 

worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Kinderdagverblijf Eigen Wijs is geregistreerd voor opvang van maximaal 76 kinderen (per dag) in 

de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in een stamgroep;  

 

Leeftijdsopbouw en Groepsgrootte: 

 Tinkel 0 - 1,5     (12 kinderen) 

 Tuba 0 - 2          (12 kinderen) 

 Banjo 1,5 - 4      (13 kinderen) 

 Tamtam 1,5 - 4  (13 kinderen) 

 Toet 2 - 4           (14 kinderen) 

 

 

3+ groep: Incidenteel open op drukke dagen bij meer dan 13 kinderen op een peutergroep. 

  

De kinderen worden in één stamgroep opgevangen. Elke stamgroep heeft de beschikking over een 

eigen groepsruimte met vaste beroepskrachten. De vaste beroepskrachten zijn ook de mentor. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vaste invalkrachten. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskracht babygroep Tinkel (0-1,5 jaar)) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan 
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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) 

 

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 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) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(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) 

 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 
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gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur;  

- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. 

Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de 

optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 

te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 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 : 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 : 6711 KR Ede 

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 : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Christa Veltman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-02-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 18-02-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-02-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 22-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-02-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-03-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


