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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.
Vanaf 23 mei 2022 neemt gemeente Oost Gelre deel aan een pilot 'Flexibele inspectieactiviteit'.
Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.
Met de invoering van deze flexibele inspectieactiviteit worden de vaste verplichte onderwerpen
losgelaten. De enige verplicht te toetsen onderwerpen die blijven bestaan zijn de controle op VOG
en inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK), de pedagogische kwaliteit en de te
toetsen items op VE, indien daar sprake van is.
Flexibilisering biedt de mogelijkheid om op verschillende voorzieningen van een houder andere
kwaliteitseisen te toetsen. Dit jaar en 2023 zijn overgangsjaren.
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is als inspiratietest 'Stabiliteit' meegenomen.

Beschouwing
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje is gelegen in Lichtenvoorde. De houder is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken op deze locatie. Deze locatie heeft 34 kindplaatsen. Tijdens de inspectie
zijn er drie groepen geopend; één peutergroep, één dreumesgroep en één babygroep.
Opvang wordt aangeboden van maandag t/m vrijdag, daarnaast wordt er geen VE aangeboden.
Inspectiegeschiedenis
2018; Jaarlijks onderzoek. Wijziging aantal kindplaatsen naar 34 kindplaatsen;
2018; Nader onderzoek op de voorwaarde ‘'Personeel en groepen'', betrof inschrijving
personenregister kinderopvang. Tekortkoming is hersteld.
2019; Jaarlijks onderzoek. Tekortkoming meldcode. Beroepskrachten onvoldoende op de hoogte
van het afwegingskader.
Maart 2020; Tekortkoming geconstateerd op het domein "Personeel en groepen".
September 2020: Nader onderzoek; tekortkoming "Personeel en groepen" hersteld.
2021: Voldoet aan de getoetste voorschriften.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek op 19 juli 2022 zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er
sprake is van een 'Flexibele inspectieactiviteit'. Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is als inspiratietest
'Stabiliteit' meegenomen naast de verplichte te toetsen onderwerpen.
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er niet wordt voldaan aan de getoetste wettelijke
voorschriften. Er is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein "Registratie".
Een toelichting hierop is te lezen in onderstaand rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

4 van 21
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-07-2022
Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje te Lichtenvoorde

Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is
Wijzigingen
Tijdens het inspectiebezoek is duidelijk geworden dat er meer kinderen worden opgevangen dan
registratie kindplaatsen in het LRK. Beroepskrachten geven tijdens het bezoek op locatie aan dat er
in onderstaande groepen dagelijks het volgende aantal kinderen wordt opgevangen:
•
Babygroep; 8 kinderen;
•
Dreumesgroep; 11 kinderen (donderdag);
•
Peutergroep; 19 kinderen verdeeld over twee ruimtes.
Houder heeft 34 kindplaatsen in het LRK en geeft aan dat er in de afgelopen 2 maanden meer
kinderen zijn opgevangen. Momenteel worden er maximaal 38 kinderen opgevangen. Gezien de
ruimtes en indeling stamgroepen zal hier opnieuw naar gekeken moeten worden.
Conclusie
Er wordt op dit moment niet aan de wettelijke voorschriften voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en houder)
Website
Pedagogisch beleidsplan
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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.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat
een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument. Om een helder
beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid.
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan KDV 't Eigenwijsje herziene versie 2022.
De volgende voorwaarden zijn meegenomen tijdens dit inspectiebezoek.
Het betreft een 'flexibele inspectieactiviteit' daarom alleen onderstaande voorwaarden
meegenomen:
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;
•
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt;
In het PB staat;
De kinderopvang mag maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht- kindratio (BKR).
Tijdens die uren mogen minder PM’ers worden ingezet. Bij het kinderdagverblijf Eigenwijsje maken
wij geen gebruik van deze regeling bij het openen, pauze en het sluiten. Wij wijken op deze
momenten niet af van de BKR. Als de pedagogisch coach komt en zij heeft een persoonlijk
gesprekje met een van de pedagogisch medewerkers dan wordt er soms wel gebruik gemaakt van
de 3 uurs regeling, maar dit gebeurt 1x per maand.
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•

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

Bovenstaande voorwaarden zijn beschreven.

Pedagogische praktijk
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, 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.
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door een
veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. Op alle aspecten
van verantwoorde kinderopvang is toegezien, van twee aspecten wordt de observatie hieronder
beschreven.
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Observatie heeft plaatsgevonden op donderdag 19 juli 2022.
De volgende activiteiten zijn geobserveerd tijdens vakantieopvang:
•
vrijspelen buiten peutergroep;
•
babygroep en dreumesgroep fruit en drinkmoment.
Observatie A
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
De meeste beroepskrachten werken al een aantal jaren vast op de locatie en zijn een vertrouwd
gezicht voor de kinderen. Tijdens de observatie wordt waargenomen dat aan een nieuw kindje
extra aandacht wordt besteed. De sfeer op de groep is aangenaam. De meeste kinderen zijn
ontspannen en komen tot spel. De beroepskrachten zitten tijdens het spel tussen de kinderen of bij
hen op de grond. De kinderen voelen zich op hun gemak bij de beroepskrachten en zoeken ze
onder het spel op. Soms voor een knuffel, soms om iets te laten zien. De beroepskrachten passen
tijdens het contact met de kinderen hun lichaamshouding aan door, door de knieën te gaan of bij
de kinderen te gaan zitten. Er wordt gewerkt met pictogrammen, de beroepskracht vraagt: 'Wat
gaan we nu doen?' Het dagschema bestaat uit een herkenbare en vertrouwde volgorde. Dit biedt
houvast voor de kinderen.
Observatie B
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting;
Op de groep zijn verschillende hoeken met verschillende spelmaterialen. De kasten zijn open, zodat
de kinderen hieruit zelf materiaal kunnen pakken. De kinderen gaan elke dag een deel van de tijd
naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig. Kinderen worden aangezet tot
individueel en gezamenlijk spel. Tijdens observatie is het een hete zomerse dag, in de ochtend
spelen de kinderen buiten. Verder is besloten vandaag meer activiteiten binnen te doen.
Een groepje peuters gaat met scheerschuim spelen op tafel. Thema deze week is: 'Het is zomer'.
In de groep staat een zandtafel, deze ingericht als een strand met diertjes en schelpjes. Daarnaast
is er ook aandacht voor welke dieren leven er in de zee op de groep. Verder hangen er
knutselactiviteiten gemaakt door kinderen. In de peutergroep wordt tijdens het drinkmoment het
boekje 'Mooie vis' voorgelezen. De kinderen mogen in de kring voelen en kijken naar de schubjes
van de vis. Bij de dreumesgroep spelen de kinderen in een badje met speeltjes, schelpjes en
visjes. Thema zomer staat centraal in alle groepen.
De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er
plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen.
Conclusie
KDV 't Eigenwijsje voldoet aan de voorwaarden van het bieden van verantwoorde kinderopvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder
Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en houder)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan
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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 wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of de
beroepskrachten, stagiaire en vrijwilligster die ten tijde van het onderzoek werkzaam zijn, in het
bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag die voldoen aan de wettelijke eisen.
De aanwezige beroepskrachten en invalkracht zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag
en zijn gekoppeld aan de organisatie.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in
overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt
over de verschillende kindercentra. Het gaat om de verplichte rekenformule (50 uur x het aantal
kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers) die is opgenomen in Bijlage 2, als
bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en
dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders.
Het totaal aantal uren voor pedagogische beleidsontwikkeling en voor coaching mag naar eigen
inzicht worden verdeeld.
Voorwaarde 1
De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van
het besluit.
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Voorwaarde 2
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
KDV ‘t Eigenwijsje heeft een pedagogisch coach/beleidsmedewerker ingehuurd via het IKK Support.
De pedagogisch coach voldoet aan de scholingseisen zoals gesteld vanuit de richtlijnen.
Tijdens observatie is de coach aanwezig op de groep en is de werkwijze besproken. Betreffende
coach heeft recentelijk de vaste coach vervangen. Er wordt aangegeven veel met interactieve
begeleiding te werken; kwaliteitsverbetering en bewustwording via video opnames. Leerdoelen
worden met beroepskrachten besproken, waaraan wil men werken. Ouders zijn hiervan op de
hoogte.
Op dit moment wordt er 82,08 FTE ingezet gezien formatieve inzet document houder.
Coach geeft tijdens het bezoek aan een contract te hebben voor 80 uur coaching en 50 uur beleid.
In totaal 130 uur voor dit jaar;
• pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 1 x 50 = 50 uur per jaar.
• coaching pedagogisch medewerkers 80 uur coaching.
Betreft de formatie, inzet personeel op locatie, er worden te weinig coachingsuren ingezet. Houder
heeft het contract medewerker IKK Support per direct aangepast naar 82,08 uur coachinguren per
jaar en dit voldoet.
Praktijk
Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij wordt gecoacht. Het betreft onder andere
meekijken d.m.v. video opname, kijkvragen en persoonlijke coaching zoals waar loop je tegenaan.
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De beroepskracht-kindratio (BKR) is berekend aan de hand van de presentielijsten en roosters
waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen. Door middel van een steekproef
zijn de roosters en presentielijsten beoordeeld. Met behulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of er
in de hiervoor genoemde weken voldoende beroepskrachten op de groepen staan.
Uit de steekproef is gebleken dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal
aanwezige kinderen.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. Toezichthouder mentorlijst ingezien.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en houder)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Informatiemateriaal voor ouders
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan
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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
Houder heeft onderstaande gegevens aangeleverd.
Binnenspeelruimte
Er is voldoende speelruimte beschikbaar voor 34 kinderen.
•
Babygroep 32 m2 (8 kinderen)
•
Dreumesgroep 46m2 (10 kinderen)
•
Peutergroep 60,7 m2 (16 kinderen)
Buitenspeelruimte
Speelterrein buiten is aansluitend, omhein en ingericht en is 397m2. Daarnaast is er ook een
belevingstuin ingericht, deze is omheind en aansluitend buitenspeelruimte en beschikt over 344
m2 .
Conclusie
Het voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Beroepskrachten en houder)
Observatie(s)
Plattegrond
Informatie beschikbare buitenruimte
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
De ouders worden niet geïnformeerd over het meest recente inspectierapport, deze is niet op de
website in te zien of ter inzage op locatie voor ouders en personeel toegankelijke plek.
Houder heeft rapport op eigen website geplaatst en dit voldoet.

Gebruikte bronnen
•
•

Informatiemateriaal voor ouders
Website
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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;
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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 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)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 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.
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)
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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 )
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)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 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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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje

Website

: http://www.kdveigenwijsje.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000008274835

Aantal kindplaatsen

: 34

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: mevr. G. Molder-Naves

KvK nummer

: 09117605

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. C. te Boekhorst
T. Sloetjes

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oost Gelre

Adres

: Postbus 17

Postcode en plaats

: 7130 AA LICHTENVOORDE

19 van 21
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-07-2022
Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje te Lichtenvoorde

Planning
Datum inspectie

: 19-07-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 26-07-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 01-08-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 02-08-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-08-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 05-08-2022
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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.
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