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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Dit onderzoek betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van 

kindplaatsen. Het betreft een uitbreiding kindplaatsen van 34 kindplaatsen naar 40 kindplaatsen. 

 

Het onderzoek is in aangepaste vorm uitgevoerd en deze wordt gedaan als daar aanleiding toe is. 

De aanleiding kan verschillen en daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

De volgende voorwaarden binnen de domeinen zijn onderzocht: 

• Registratie; 

• Pedagogisch klimaat; 

• Accommodatie. 

 

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. 

 

Feiten over het kinderdagverblijf 

KDV 't Eigenwijsje te Lichtenvoorde heeft 34 kindplaatsen. Deze locatie heeft drie groepen; één 

peutergroep, één dreumesgroep en één babygroep. Opvang wordt aangeboden van maandag t/m 

vrijdag, daarnaast wordt er geen VE aangeboden.  

 

De houder heeft een wijzigingsverzoek gedaan voor een verhoging van het aantal kindplaatsen van 

34 kindplaatsen naar 40 kindplaatsen. 

 

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. 

2022: jaarlijks onderzoek. Tekortkoming geconstateerd op het domein "Registratie". 
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Bevindingen 

Op 2 augustus 2022 is de aanvraag van Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje voor een uitbreiding van 

kindplaatsen, in opdracht van de gemeente Oost Gelre onderzocht. De kwaliteitseisen zijn getoetst 

op basis van een documentenonderzoek en contact met de houder. Het is voldoende aannemelijk 

gemaakt dat er sprake zal zijn van verantwoorde kinderopvang conform wet- en regelgeving.  

De beoordeling gebruik ruimtes en invulling extra peutergroep zal meegenomen worden tijdens een 

eerstvolgend inspectiebezoek. 

 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 

  

  

 



 

 

5 van 12 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 02-08-2022 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

Op 22 juli 2022 heeft GGDNOG een wijziging aantal kindplaatsen ontvangen van de gemeente, 

waardoor de GGD in de gelegenheid is gesteld om een onderzoek uit te voeren. Het betreft een 

wijziging kindplaatsen van 34 naar 40 kinderen per direct.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Plattegrond 

• 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 

Kinderdagverblijf 't Eigenwijsje maakt gebruik van een herzien pedagogisch beleidsplan 2022. Deze 

heeft de toezichthouder ontvangen op 29 juli 2022.  

 

 Groep  Leeftijd Maximale groepsgrootte  

 Babygroep  10 weken tot 12 maanden  8 

 Dreumesgroep  1 t/m 2 jaar  10 

 Peutergroep  2 t/m 4 jaar  16 

 Peutergroep  2 t/m 4 jaar enkele dagen  6 

 

In het beleid staat: 

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar. Op de peutergroep 

werken 1-2 pedagogisch medewerkers en eventueel ook een stagiaire, afhankelijk van het 

aanwezige aantal kinderen. Door ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf kan het zo zijn dat 

het aantal kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 4 jaar het groepsaantal van 16 te boven gaat. Er 

wordt er dan voor gekozen alle peuters ’s morgens op te vangen op de peutergroep en vanaf 9 uur 

worden de groepen gesplitst naar de reguliere ruimte en naar de middelste groepsruimte. Deze 

middelste groepsruimte wordt na 9 uur gebruikt als 2de Dreumes/ Peutergroep. Dit is een tijdelijk 

oplossing. Zodra wij door terug schaling weer op 16 kinderen uitkomen, komt deze groep te 

vervallen.   

 

De houder heeft vooruitlopend op deze verandering het pedagogisch beleidsplan geactualiseerd.  
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Conclusie 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) (19 juli 2022) 

• 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 40 kinderen: 

• Babygroep 32 m² (8 kinderen) 

• Dreumesgroep 46m² (10 kinderen) 

• Peutergroep 60,7 m² (16 kinderen) 

• Peutergroep 32 m² (6 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. 

 

Slaapruimte 

Houder heeft 32 slaapplekken ter beschikking. 

 

Recentelijk zijn er extra slaapplekken boven gerealiseerd, deze zijn voorzien van screens. Tijdens 

het bezoek op 19 juli jl. zijn deze slaapkamers besproken. Gezien de warmte boven tijdens hete 

dagen zijn er nu tijdelijk air-coolers aangeschaft en wordt de temperatuur hier bijgehouden. 

 

Houder geeft aan: 'betreffende coolers functioneerden echter niet naar behoeven. Op korte termijn 

komt de installateur voor het realiseren van een airco. Tot die tijd maken we gebruik van een 

mobile airco op deze slaapkamers'.   

 

Conclusie 

Het voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Observatie(s) (19 juli 2022) 

• Plattegrond 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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 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) 

 

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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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 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oost Gelre 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
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Planning 

Datum inspectie : 02-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 04-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


