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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 zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. Op basis van bevindingen tijdens het 
inspectiebezoek is het onderzoek uitgebreid met voorwaarden uit het domein Veiligheid en 
gezondheid. 

 

 
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 (KDV) Eigen Wijs is samen met buitenschoolse opvang (BSO) Eigen Wijs 
gevestigd in één gebouw aan de Van Heutszlaan 60a in Ede. Het kinderdagverblijf biedt opvang 
aan maximaal 76 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar, verdeeld over vijf groepen. 
  
Onderzoeksgeschiedenis 

De afgelopen drie jaar voldeed het kindercentrum aan de getoetste voorwaarden. Handhaving is 
niet aan de orde geweest. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek hebben de medewerkers alle voorhanden informatie en documenten 
verstrekt en was er een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk. Op basis van bevindingen tijdens 

het inspectiebezoek, is het onderzoek uitgebreid met een voorwaarde uit het domein veiligheid en 
gezondheid. 
  
Overleg en overreding 
Er is overleg en overreding toegepast binnen het domein veiligheid en gezondheid. De houder heeft 
het beleid met betrekking tot veilig slapen aangepast. De uitvoering in de praktijk van het 
aangepaste beleid is niet meegenomen in het huidig onderzoek. 

  
Uit het onderzoek blijkt dat het kindercentrum, na overleg en overreding, voldoet aan de 

onderzochte voorwaarden. 
  
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

 

 



 

4 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-01-2017 
Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV te Ede 

 

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.   
  

De observatie vond plaats in de ochtend op groep Tuba (babygroep) en tijdens het gezamelijk 
buitenspelen van de peutergroepen. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 

  
De houder draagt zorgt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan onder andere door 
middel van: 
 structurele, periodieke overleggen; 
 het verzorgen van thema-avonden/ouderavonden met workshops. 
  

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  
Aandacht (9) 
'Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.' 
  

Observatie groep Tuba 

Wanneer een baby in de box gelegd wordt, begint de baby (bijna) te huilen. De beroepskracht 
wrijft zachtjes over de buik van het kind en zegt: 'Jij hebt honger he?' Zij neemt de baby op de 
arm en praat liefdevol tegen het kind: 'Waar is jouw sokje gebleven?' en 'We gaan eens even 
kijken bij jou voeding'. Tijdens het geven van de fles is zij ook gericht op het kind door zachtjes 
tegen het kind te praten en oogcontact te onderhouden. 
  

Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
  
Kennis babyfase (39) 
'De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt. 
Beroepskrachten prikkelen de zintuiglijke manier van ontwikkelen van baby's door 

spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden.' 
  

Observatie groep Tuba 
Na het verschonen van de kinderen gaat de beroepskrachten bij de kinderen op de grond zitten en 
biedt zij de kinderen speelballen aan. Deze ballen hebben verschillende kleuren, profiel om de bal 
goed vast te kunnen pakken en sommige ballen hebben ook verlichting. Wanneer een kind de bal 
vasthoudt, zegt de beroepskracht: 'Die is mooi! zit er ook een lampje in?' En wanneer een ander 

kind de bal gooit, zegt zij: 'Dat is gooien.' 
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Sociale competentie 
De kinderen zijn deel van de groep 
  
Positieve sfeer (75) 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimten en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen (...) 
  
Observatie buitenspelen peutergroepen 
Tijdens het buitenspelen worden verschillende spelmaterialen aan de kinderen aangeboden zoals 
schepjes, veger, fietsjes etc.. Er worden ook krijtjes aangeboden: De beroepskracht praat gehurkt 
waardoor zij op ooghoogte van de kinderen zit: wil jij ook een krijtje? Wat voor kleur wil jij? Zij 

tekent een zonnetje op de grond en zegt: Dit is een zonnetje, lekker warm!' Een van de kinderen 
wil een stuk sneeuw/ ijs van buiten meenemen naar binnen voor thuis. De beroepskracht legt uit 

dat het ijs dan gesmolten is. Zij geeft het kind een bakje om het ijs mee naar binnen te nemen en 
zegt 'Kijk het begint al te smelten.' 
  
Overdracht van normen en waarden 

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 
  
Nabijheid/ ruimte laten (95) 
De interacties tussen beroepskrachten en kind sluiten aan op de behoeften (...) 
  
Observatie buitenspelen peutergroepen 
Tijdens het buiten spelen valt een kind van een trapauto. De beroepskracht hurkt naast het kind en 

wacht even de reactie van het kind af en reikt haar handen naar het kind wanneer het op staat. 
'Heb je je pijn gedaan?' Alles lijkt goed te gaan en het kind gaat verder spelen. Wanneer alle 
kinderen voor de deur wachten om naar binnen te gaan kijkt een van de kinderen verdrietig en 

huilt zachtjes. De beroepskracht ziet dit en loopt naar het kind toe, hurkt en zegt op een 
vriendelijke toon: 'Waarom ben je verdrietig? Wil je lekker naar binnen?' Uit deze voorbeelden 
blijkt dat kinderen worden 'gezien'. 
  

Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Van Doorn (houder) mevrouw L. 

van Eijndthoven (leidinggevende)) 
 Observaties (op babygroep(en) en tijdens het buitenspelen van de peutergroepen) 
 Website (Eigen Wijs) 
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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.  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten in de steekproef beschikken allen over een passende verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) die is afgegeven na 1 maart 2013. 
  
Van de beroepskrachten die in dienst zijn gekomen gedurende het afgelopen jaar, zijn de VOG's 
overlegd vóór aanvang van de werkzaamheden. Deze VOG's waren op dat moment niet ouder dan 

twee maanden. 
  
De stagiaires beschikken beiden over een geldige VOG die niet ouder is dan twee jaar. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De beroepskrachten in de steekproef beschikken allen over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
 

 
Opvang in groepen 
 

Er zijn vijf groepen binnen het kindercentrum. In het onderstaande schema zijn de groepen, de 
maximale omvang en het maximale kindaantal per groep weergegeven.  
  

Naam groep leeftijdsopbouw stamgroepgrootte 

Tinkel 0 tot 2 jaar max. 12 kinderen 

Tuba 0 tot 1,5 jaar max. 12 kinderen 

Banjo 1,5 tot vier jaar max. 13 kinderen 

Toet 1,5 tot vier jaar max. 13 kinderen 

Tamtam 1,5 tot vier jaar max. 13 kinderen 

 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
De verhouding tussen het aantal aanwezige beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen per groep, op de dag van inspectie, is in onderstaand schema weergegeven. 
Bij het berekenen van de beroepskracht-kindratio is gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 
  

Naam 
groep 

Leeftijdsopbouw aantal 
aanwezige 
kinderen 

aantal aanwezige 
beroepskrachten 

aantal benodigde 
beroepskrachten 

Tinkel 0 tot 1,5 jaar 10 3 3 

Tuba 0 tot 2 jaar 10 3 3 

Banjo 1,5 tot vier jaar 13 kinderen 2 2 

Toet 1,5 tot vier jaar 13 kinderen 2 2 

Tamtam 1,5 tot vier jaar 12 kinderen 2 2 
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De beroepskrachten hebben om de beurt een halfuur lunchpauze tussen 13.00 en 15.00 uur. Er 
wordt hierbij voldaan aan de voorwaarde dat minstens de helft van het aantal vereiste 
beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. 
  

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Van Doorn (houder) mevrouw L. 

van Eijndthoven (leidinggevende)) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (08-12-2016, 02-09-2015, 28-03-2016, 04-05-2016 

stagiaires: 18-01-2016 en 12-12-2016) 
 Diploma's beroepskrachten (onderwijsassistent, PW4, SPW3, SPH) 

 Arbeidscontracten (02-09-2016, 01-04-2016) 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster (dag van inspectie) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bevindingen veiligheid in de praktijk 
Tijdens het inspectiebezoek bleek dat er baby's te slapen worden gelegd in kinderwagens en 
hangwieg op de groep. In het interview met de beroepskracht(en) blijkt dat de kinderwagen(s) en 
hangwieg voor sommige kinderen als vaste slaapplek wordt gebruikt.  Dit gebeurt ook op verzoek 

van ouders. Ook komt het voor dat de kinderwagen met een slapende baby op de slaapkamer 
wordt gezet. Dit is niet conform de landelijke richtlijnen (www.NCJ.nl) met betrekking tot veilig 
slapen. 

  
De toezichthouder heeft de beleidsdocumenten met betrekking tot het slapen opgevraagd bij de 
houder. De toezichthouder heeft op 24-01-2017 via de mail het protocol wiegendood en 
huishoudelijk reglement ontvangen. De risico-inventarisatie veiligheid (RIV) met betrekking tot het 

slapen is ingezien op 26-01-2017 op de locatie omdat het niet mogelijk was het document te 
printen, aldus de locatieverantwoordelijke.  
  
De houder maakt bij de uitvoering van de RIV gebruik van het model van de Risicomonitor. Hierin 
staat bij Slaapkamer Tinkel en Tuba beschreven: 
Maak de volgende afspraak met medewerkers: 
Zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd  
  
De risico-inventarisatie was op dit punt niet volledig namelijk: of er afspraken zijn gemaakt en 

maatregelen schriftelijk zijn vastgelegd is niet ingevuld in de RIV. Wel is er een toelichting door de 
houder beschreven, namelijk: 'Kinderen die slapen in een kinderwagen of box staan onder toezicht, 
staat in het huishoudelijk reglement.' 

  
In het huishoudelijk reglement (laatste aanpassing november 2016) staat bij Groepsregels Tinkel & 
Tuba (0-1,5-2 jaar): 
 Kinderen die kunnen draaien mogen alleen onder toezicht in de wagen of hangwieg! 
  
Dit is niet afdoende. In de beschikbare documenten ontbreekt het beleid met betrekking tot het 
gebruik van kinderwagens en (hang)wiegen. 

  
Overleg en overreding 
De houder is in de gelegenheid gesteld het beleid aan te passen. De houder heeft binnen de 

afgesproken termijn van twee weken het aangepaste beleid toegezonden aan de toezichthouder. In 
het document 'Wiegendood, ouderinfo (aangepaste versie januari 2017)' staat beschreven dat het 
kindercentrum geen gebruik meer maakt van wandelwagens en/of hangwieg als slaapplaats. De 
houder heeft ouders via een mail de ouders geïnformeerd over het aangepaste beleid. Tevens is de 

risico-inventarisatie veiligheid op dit punt aangepast, namelijk in de RIV slaapkamers staat nu 
beschreven: 
  
Maak de volgende afspraak met medewerkers: 
Zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box. Maatregel is genomen. 
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?: Ja, dit is terug te vinden in protocol wiegendood. 

  
Conclusie 
Na overleg en overreding heeft de houder het beleid aangepast. De uitvoering in de praktijk van 
het aangepaste beleid is niet meegenomen in het huidig onderzoek. Op basis van de 

inspectiegeschiedenis en de aanpassingen in het huidige beleid mag er worden aangenomen dat de 
houder het beleid in de praktijk zal uitvoeren. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Van Doorn (houder) mevrouw L. 

van Eijndthoven (leidinggevende)) 
 Interview (beroepskracht(en)) 
 Observaties (op babygroep(en) en tijdens het buitenspelen van de peutergroepen) 

 Protocol (wiegendood en wiegendood ouderinfo versies februari 2015 en februari 2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (datum 07-11-2016 onderdeel slaapkamers Tinkel en Tuba en 

aangepaste versie ontvangen op 14-02-2017) 
 Huisregels/groepsregels (huishoudelijk reglement versie november 2016 en aangepaste versie 

ontvangen op 16-02-2017) 
 Pedagogisch beleidsplan (folder Eigen Wijs PB (oktober 2015)) 
 mail aan ouders 'slapen op de babygroepen' 10-02-2017 
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Overzicht getoetste 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 of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit 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 

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 :  Nancy Bakkeren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 24-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 20-02-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2017 
 

 

 



 

13 van 13 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 24-01-2017 
Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV te Ede 

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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


