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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 risico-

gestuurd toezicht. Op basis van het risicoprofiel, de inspectiegeschiedenis en de daarop gebaseerde 

keuze van inspectie-items door de toezichthouder, zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. 

  

Deze onderzoeksactiviteiten richten zich tijdens dit onderzoek bij deze specifieke locatie op: 

• Enkel item m.b.t. de pedagogische kwaliteit 

• Controle van de verklaringen omtrent het gedrag en het Personenregister Kinderopvang. 

• Beroepskracht-kindratio 

• Stabiliteit van de opvang voor de kinderen. 

• Accommodatie 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit 

rapport. 

 

Feiten over het kindercentrum 

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

gevestigd aan de Van Heutszlaan te Ede en bestaat uit zes stamgroepen waarvan twee 

babygroepen en vier peutergroepen. 

 

Onderzoek geschiedenis  

Zowel in 2019, 2020 en 2021 voldoet de houder aan de getoetste voorwaarden uit de Wet 

kinderopvang.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het onderzoek heeft in een prettige sfeer plaatsgevonden. Het bezoek vond plaats op een 

donderdagochtend. De toezichthouder heeft met meerdere beroepskrachten gesproken en heeft 

een positieve indruk gekregen. De houder heeft de toezichthouder van alle documenten voorzien.  

 

Conclusie: 

De conclusie is dat Kinderdagverblijf Eigen Wijs aan de getoetste voorwaarden van de Wet 

kinderopvang voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Gegevens register conform de praktijk: Op 07-05-2021 heeft er een incidenteel onderzoek plaats 

gevonden waarbij een positief advies gegeven is aan de gemeente Ede om het kindaantal uit te 

breiden van 76 kindplaatsen naar 86 kindplaatsen. Gemeente Ede heeft het aantal kindplaatsen in 

het LRK nog niet aangepast naar 86.  
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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. 

 

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 algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. 

 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid handelen. 

 

In het pedagogisch beleid van KDV Eigen Wijs staat: 

'Kinderen voelen zich emotioneel veilig en geborgen doordat wij op een sensitieve en responsieve 

manier met kinderen omgaan. We hebben respect voor de autonomie van kinderen.' 

 

Tijdens het observeren op de groepen heeft de toezichthouder gezien dat de beroepskrachten veel 

in interactie zijn met de kinderen. Er wordt met een vriendelijke toon tegen de kinderen gepraat en 

er wordt gekeken waar kinderen behoefte aan hebben. 

 

Verder staat in het pedagogisch beleid van KDV Eigen Wijs beschreven: 

 'Bij ons kunnen de kinderen voldoende spelen en bewegen, waardoor de motorische vaardigheden 

goed worden ontwikkeld.' 

 

De toezichthouder heeft tijdens het bezoek aan KDV Eigen Wijs gezien dat de kinderen voldoende 

uitdaging krijgen op motorisch gebied. Naast de eigen groepsruimtes kan er ook gebruik gemaakt 

worden van de hal. Ook is er een aparte speelruimte aanwezig waar kinderen o.a. kunnen 

klimmen, glijden, schommelen en voetballen. Rondom het pand is een uitdagende buitenruimte 

gecreëerd.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarde. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (KINDERDAGVERBLIJF EIGEN WIJS, EDE Maart 2019 (laatste 

aanpassing mei 2021)) 
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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. 

 

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 vaste beroepskrachten (24), stagiaires (3), invalkrachten (2), huishoudelijke hulp (3) en de 

pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. 

Zij zijn ook gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

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

stagiaires 

De toezichthouder heeft de beroepskracht-kindratio beoordeeld op grond van het aantal aanwezige 

kinderen en beroepskrachten in de periode 06-01-2022 tot en met 20-01-2022. De toezichthouder 

heeft de presentielijsten en personeelsroosters beoordeeld van de groepen Tinkel, Tam Tam en 

Kazoo. 

De houder heeft voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal en de leeftijd 

van de opgevangen kinderen. 

 

De houder zet minimaal de helft van het aantal beroepskrachten in wanneer hij afwijkt van de 

beroepskracht-kindratio. De tijden dat hij afwijkt komen overeen met de tijden die hij in het 

pedagogisch beleidsplan beschrijft. 

 

De houder zet stagiairs in volgens de voorwaarden in de cao Kinderopvang. 

 

Bij KDV Eigen Wijs zijn er altijd meer dan twee beroepskrachten in het pand aanwezig waardoor de 

voorwaarden met betrekking tot de achterwacht niet is beoordeeld.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderdagverblijf Eigen Wijs bestaat uit de volgende stamgroepen: 

 

• Babygroep Tinkel bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 en 21 maanden. 

• Babygroep Tuba bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 en 21 maanden. 

• Peutergroep Banjo bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar oud.  
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• Peutergroep Tam Tam bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar oud.  

• Peutergroep Kazoo bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar oud.  

• Peutergroep Toet bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar oud.  

 

Wanner er meer dan 13 kinderen op de peutergroep geplaatst zijn wordt er een 3+ groep 

geopend.  

 

De houder heeft aan ieder kind een mentor toegewezen. Bij het intakegesprek krijgen ouders te 

horen wie de mentor van het kind is. Tevens krijgen ouders een formulier mee waarop staat wie de 

vaste beroepskrachten op de groep zijn en wie op welke dag werkt.  

 

Op de babygroepen zijn er per dag drie beroepskrachten werkzaam. Aan een kind tot één jaar 

worden drie vaste beroepskrachten toegewezen. Per dag is één beroepskracht werkzaam in de 

groep van het kind. 

 

Op de peutergroepen zijn er per dag twee beroepskrachten werkzaam. Aan een kind vanaf 1 jaar 

worden drie vaste beroepskrachten toegewezen. Per dag is één beroepskracht werkzaam in de 

groep van het kind. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Informatiemateriaal voor ouders (Informatieformulier die ouders na de intake mee naar huis 

krijgen (ingezien tijdens bezoek locatie)) 

• Presentielijsten (Van 6 t/m 20 januari 2022) 

• Personeelsrooster (Van 6 t/m 20 januari 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (KINDERDAGVERBLIJF EIGEN WIJS, EDE Maart 2019 (laatste 

aanpassing mei 2021)) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Eisen aan ruimtes 

Op 07-05-2021 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden bij kinderdagverblijf Eigen Wijs 

vanwege een uitbreiding aan kindplaatsen. Het onderzoek van 07-05-2021 heeft niet fysiek plaats 

gevonden vanwege het aantal coronabesmettingen op dat moment.  

 

In de ruimte van de voormalige BSO is nu peutergroep Kazoo gevestigd. Tijdens deze inspectie 

heeft de toezichthouder gekeken naar de inrichting van deze ruimte. 

 

Peutergroep Kazoo is geheel ingericht voor de leeftijdsgroep van 1,5 tot 4 jaar oud. Er staat een 

hoge tafel met banken in de ruimte waaraan o.a. gegeten en gedronken kan worden. De rest van 

de ruimte is ingedeeld in verschillende speelhoeken. Er is een huishoek met o.a. poppen, een laag 

tafeltje en een kleed. Er staat een bank in de ruimte met een kleed ervoor. In een andere hoek ligt 

een mat met daaromheen o.a. een poppenhuis en een autobaan. Er staat een kast in de ruimte 

met lades met verschillend speelgoed erin. 

 

Naast de ruimte voor kinderen om te spelen is er ook een verschoonruimte en een slaapkamer 

aangrenzend aan de ruimte.  

 

De beroepskracht vertelt dat er bewust niet te veel speelgoed op de grond ligt zodat kinderen niet 

overprikkeld raken. De beroepskrachten rouleren met het speelgoed in de groep. 

 

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.  

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
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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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 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 de 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 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Eigen Wijs BV 

Vestigingsnummer KvK : 000017700809 

Aantal kindplaatsen : 86 

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 :  Krista de Boer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-02-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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Vaststelling inspectierapport : 17-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 24-02-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


