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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd 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. 
 
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek de praktijk geobserveerd en gesproken met de 
aanwezige beroepskrachten. Tevens is gesproken met de manager. Verschillende documenten zijn 
ingezien op de locatie. 

 

Beschouwing 
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 28-06-2016; geen advies tot handhaving 
Jaarlijks onderzoek 24-01-2017; geen advies tot handhaving (na overleg en overreding) 
Jaarlijks onderzoek 16-08-2018; geen advies tot handhaving (na herstelaanbod) 
 

Bevindingen op hoofdlijnen  
Tijdens het reguliere onderzoek zijn de volgende domeinen getoetst; Pedagogisch Klimaat, 
Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Gedurende het inspectiebezoek heeft de 
toezichthouder een goed beeld van de pedagogische praktijk gekregen. De beroepskrachten 
handelen conform het opgestelde pedagogisch beleid. De implementatie van de pedagogische 
coaching en de werkwijze van de pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang is 
besproken. 

 
Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat bij kinderdagverblijf Eigen Wijs aan alle getoetste voorwaarden van 
de Wet kinderopvang voldaan wordt. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

 
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 
geobserveerd en beoordeeld. 
 

 

Pedagogisch beleid 

Er is een pedagogisch beleidsplan voor de locatie opgesteld. In het document is de visie van de 

houder en de werkwijze van het kinderdagverblijf beschreven. De houder draagt er zorg voor dat 
beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan. Dit blijkt uit de observaties en 
interviews met de beroepskrachten. 
 
Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 

 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 
 op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen;  

 kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving; 

 kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

 kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven. Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk 
waargenomen. Twee basisdoelen worden middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder 

beschreven. 
 
Feiten 
Het is zomervakantie en voor de kinderen is een 'vakantieactiviteit' georganiseerd. Er is buiten een 
springkussen voor de kinderen. Behalve de allerjongste mogen alle kinderen springen op het 
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kussen. Op alle stamgroepen is geobserveerd en gesproken met de beroepskrachten. Verschillende 
activiteiten zijn gezien: 

- eet-, en drinkmoment 
- binnen spelen 
- buiten spelen 

 
Indicator 
Respectvol contact 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. 
 
In de praktijk: 
- Een meisje loopt naar de beroepskracht en vertelt dat een ander kind met de verfroller haar hals 

raakte. De beroepskracht vraagt wat er precies gebeurd is. Het andere kind had ook sorry gezegd, 
vertelt het meisje. Samen hebben ze de gebeurtenis opgelost, maar het meisje kijkt nog een 
beetje sip. Wil je misschien ook een knuffel van mij, vraagt de beroepskracht. Het meisje knikt ja. 
De beroepskracht legt haar armen om het meisje, het meisje omhelst de beroepskracht en legt 
haar hoofd tegen de beroepskracht. Na de knuffel gaat het meisje weer spelen. 
 

- Verschillende baby's krijgen een schone luier. Tijdens het verschonen houden de beroepskrachten 

contact met het kind; door oogcontact en mondeling contact. De beroepskrachten vertellen aan het 
kind wat ze doen "ik doe je nu een schone luier om". Een andere baby maakt verschillende 
geluiden. De beroepskracht doet de geluiden na en kijkt met een glimlach naar de baby. 
 
Indicator 
Steun krijgen 

De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. 
 
In de praktijk: 
De peuters zitten met de beroepskracht op de grond. Ze doen de sokken en schoenen aan, want ze 

gaan zo naar buiten. Enkele kinderen zeggen direct dat ze niet zelf de sokken aan kunnen doen. De 
beroepskracht zegt dat ze het eerst zelf moeten proberen. Als het niet lukt zal ze de kinderen 
helpen. De kinderen proberen hun sok aan te doen. De beroepskracht blijft bij de kinderen en 
wacht rustig tot de kinderen klaar zijn. Een kind laat zien dat ze haar sokken aan heeft 'knap 

gedaan', zegt de beroepskracht. Tegen een kind dat het probeert maar waarbij het niet lukt zegt 
de beroepskracht 'wat ben je het goed aan het proberen'. De beroepskracht helpt de kinderen die 

de sokken niet aangekregen hebben.  
 
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews kan geconcludeerd worden 
dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
 
Conclusie  
Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 20-08-2019) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie; maart 2019) 
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Personeel en groepen 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 
Kinderopvang. 
 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
 

Tevens is gesproken over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De registraties van de aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker zijn 
ingezien in het personenregister kinderopvang. Deze personen zijn geregistreerd in het 
personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

 
Conclusie 
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten  
De diploma's van de beroepskrachten zijn ingezien. De beroepskrachten beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker  
De houder is tevens de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. Voor de functie van pedagogisch 

beleidsmedewerker beschikt de houder over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

In de ochtend vindt het inspectiebezoek plaats. 
 

 Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

 Tinkel 10  3  3 

 Tuba 9  3  3 

 Banjo 6  1  1 

 Tamtam 7  1  1 

 Toet* 7  1  1 

* Toet was samengevoegd met Tamtam 

 
De aanwezigheidsregistratie en de personeelsroosters van de voorgaande week zijn ingezien. Op 
de onderzochte dagen werden voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding tot het aantal en 
de leeftijd van de opgevangen kinderen.  
 
Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 
 



 

7 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-08-2019 
Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV te Ede 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van Eigen Wijs B.V. is tevens de pedagogisch beleidsmedewerker, zij heeft onder 

andere als taak de coaching van de medewerkers (coach) en het opstellen en implementeren van 
het pedagogisch beleid (beleidsmedewerker). 
 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker inzake coaching en beleidsvorming is schriftelijk 
vastgelegd in het opleidingsplan. De ouders zijn middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de 
inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat er al gesprekken en observatie in het kader 
van coaching hebben plaats gevonden. Het is aannemelijk dat alle beroepskrachten jaarlijks 
coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek (in 2020) worden getoetst. 

 
Conclusie  
Deze voorwaarde is tijdens dit jaarlijks onderzoek niet beoordeeld omdat dit onderzoek plaatsvond 
gedurende het eerste jaar (2019) waarin deze voorwaarde is opgenomen in de Wet kinderopvang. 
Er kan geconcludeerd worden dat de houder de intentie heeft om de verdeling van de uren zodanig 
vorm te geven, zodat er wordt gewaarborgd dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching zal 

ontvangen. 

 
 

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  Groepsgrootte 

 Tinkel  0 - 1,5  12 kinderen 

 Tuba  0 - 2  12 kinderen 

 Banjo  1 - 4  13 kinderen 

 Tamtam  1 - 4  13 kinderen 

 Toet  2 - 4  14 kinderen 

 
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. 

Ieder kind heeft een mentor toegewezen die de ontwikkeling van het kind observeert en indien 
gewenst dit ook met de ouders bespreekt. 
 

Bij het opstellen van het rooster wordt rekening gehouden dat een baby jonger dan een jaar ten 
hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen krijgt, waarvan per dag ten minste één 
beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van die baby. Aan kinderen vanaf een jaar worden ten 
hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen. 
 
Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens inspectiebezoek d.d. 22-08-2019) 

 Interview (aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 20-08-2019) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Opleidingsplan (versie December 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is 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. 
 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Uit praktijkobservaties en 
interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende 

gereduceerd worden middels passende maatregelen. 
 
De beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de 
in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. De toezichthouder 
heeft passende certificaten ingezien. 
 
Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 

geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
handelen bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. 
 
Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 
geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
handelen bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode 

vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd waarmee de professionals kunnen bepalen 
welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. 
 
De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat is opgesteld door de 
belangenorganisatie voor ouders (Boink) en brancheorganisaties, inclusief het afwegingskader. 
 

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de vernieuwde meldcode voldoende 
geïmplementeerd is. 
 
Conclusie  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens inspectiebezoek d.d. 22-08-2019) 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek d.d. 20-08-2019) 

 EHBO certificaten 
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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) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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 waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en 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) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 

de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(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) 

 

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 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. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet 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 : 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 :  Suze Derksen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 20-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 27-08-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-09-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


