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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 (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. 

 

 

Beschouwing 

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

en de onderzoek geschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Kinderdagverblijf De Wiebelwagen is onderdeel van een organisatie die sinds 2009 kleinschalige, 

Christelijke kinderopvang biedt. Er zijn momenteel vier vestigingen: twee in Ederveen (KDV en 

BSO) en twee in Leusden (KDV en BSO). Kinderdagverblijf De Wiebelwagen te Ederveen is 

gevestigd midden in een woonwijk in Ederveen. Het KDV heeft een babygroep, peutergroep en een 

peuterplusgroep. 

 

Onderzoek geschiedenis  

• Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van zowel 2018, 2019 als 2020 voldeed de houder aan alle 

getoetste voorwaarden. 

• Tijdens het incidentele onderzoek van november 2020 voor het uitbreiden van het aantal 

kindplaatsen voldeed de houder aan de getoetste voorwaarden.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen  

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

dinsdagmiddag. De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken en telefonisch contact 

gehad met de houder De houder heeft de toezichthouder van alle documenten voorzien.  

 

De locatie heeft recent een verbouwing ondergaan. Het aantal vierkante meters en de 

kindaantallen zijn verhoogd. Ook de groepen zijn opnieuw ingedeeld. De beroepskrachten hebben 

de toezichthouder vertelt over de verbouwing en hoe er rekening is gehouden met het welbevinden 

van de kinderen. Een van de beroepskrachten heeft vertelt dat er tijdens de zomervakantie minder 

kinderen aanwezig zijn. Maar door de recente verbouwing worden de groepen niet samengevoegd 

om onrust te voorkomen.  

 

Tijdens de inspectie kwam naar voren dat een van de invalkrachten niet in het Personenregister 

Kinderopvang geregistreerd stond. De houder heeft herstelaanbod gekregen en de tekortkoming 

binnen het termijn hersteld.  
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Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat men bij KDV De Wiebelwagen, na herstelaanbod, aan de getoetste 

voorwaarden van de Wet kinderopvang voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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. 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 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Naast dit beleidsplan gebruikt De Wiebelwagen het OuderABC, hierin staan 

de zogenoemde huisregels, afspraken in de dagelijkse praktijk, zoals ze gelden per locatie.   

 

De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht onderzocht. 

 

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 
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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 

De toezichthouder heeft kinderdagverblijf De Wiebelwagen op een dinsdagochtend in de 

zomervakantie bezocht. Op de peutergroep worden zes kinderen opgevangen door één 

beroepskracht. Op de peuterplusgroep worden ook zes kinderen opgevangen door één 

beroepskracht. Op de babygroep worden vijf dreumesen en één  baby opgevangen door twee 

beroepskrachten. 

De toezichthouder heeft op de peutergroep en op de babygroep geobserveerd. 

Op de peutergroep komen kinderen binnen en wordt er vrij gespeeld op de groep. Daarna gaat de 

beroepskracht met de kinderen de groep opruimen. Als alles opgeruimd is gaat de beroepskracht 

met de kinderen in de kring. Na het kringmoment gaat de groep aan tafel zitten om wat te eten en 

te drinken.  

Op de babygroep zitten alle kinderen aan tafel. Er wordt een feestje gevierd omdat een van de 

beroepskrachten jarig is. Na het feestje krijgen de kinderen wat te drinken en fruit te eten. Na het 

tafelmoment mogen de kinderen vrij spelen. Ondertussen wordt er steeds een kind verschoont. Als 

alle kinderen verschoont zijn gaat de groep buiten spelen. 

 

Emotionele veiligheid 

Indicator: 

Aansluiten                                                            

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 

(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 

(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Op de babygroep zijn de beroepskrachten continu in interactie met de kinderen. Vijf kinderen zitten 

in een stoel aan tafel. De baby zit in een hoge wipstoel naast een van de beroepskrachten. De baby 

begint een beetje te huilen. De beroepskracht is een fruithapje voor de baby aan het maken en 

zegt: "Ja lieverd, het is al bijna klaar hoor." Als het fruithapje klaar is zit de beroepskracht naast de 

wipstoel met haar lichaam gericht op de baby. De beroepskracht zegt: "Kijk eens lieverd (ze geeft 

een hapje). Vind je dat lekker? Zo. Lekker banaantje he!" Dan zegt de beroepskracht tegen de 

andere kinderen aan tafel: "Zie je dat? (Naam kind) zit ook te smullen."  

 

Na het feestje gaan de kinderen fruit eten en wat drinken. De beroepskracht doet ieder kind een 

slabbetje om. De beroepskracht staat bij het kind en zegt: "Mag ik jou een slabbetje om doen? 

Daar komt ie!"  
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Na het fruithapje zit de baby even bij de beroepskracht op schoot. Daarna legt ze de baby in de 

grondbox. Als ze de baby neerlegt zegt ze: "Zo leg ik jou even neer." De beroepskracht zit op haar 

knieën nog even naast de baby. De beroepskracht zegt: "Vind je dit leuk om mee te spelen? Kijk, 

lintjes. Is het goed zo? Ga je even spelen? Ga ik nog even bij de andere kindjes zitten." De baby 

ligt tevreden in de grondbox te spelen. 

 

Even later zijn alle kinderen op de grond aan het spelen. De baby in de grondbox maakt geluidjes. 

De beroepskracht zegt: "Ik ga je zo naar bedje brengen." De beroepskracht loopt naar de baby 

toe. Beroepskracht: "Kom maar. He mannetje." Nadat de beroepskracht de baby heeft opgepakt is 

de baby stil. De beroepskracht gaat samen met de baby even bij de andere kinderen op de mat 

zitten. Ze laat de baby speelgoed zien. De andere kinderen laten de beroepskracht ook zien waar 

ze mee aan het spelen zijn. De beroepskracht zegt: "Dat is een bal. Welke kleur is het? Groen." En 

tegen een ander kind: "Die heeft allemaal spikkels."  

 

Persoonlijke competentie 

Indicator: 

Voorspelbaarheid                                                 

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Nadat alle kinderen op de peutergroep binnen zijn zegt de beroepskracht: "We gaan opruimen. Het 

is tijd. Alle kindjes zijn er." De beroepskracht zingt een 'opruimliedje'. De beroepskracht loopt door 

de ruimte en helpt de kinderen met opruimen. Beroepskracht: "Even alles netjes maken. We gaan 

zo in de kring." Als alles is opgeruimd zegt de beroepskracht: "Dan mogen jullie op de groene mat 

gaan zitten. Gaan we in de kring." Tegen een van de kinderen zegt de beroepskracht: "Kijk eens 

(naam kind), dan doen we je speen en knuffel in de tas. Die mag je weer als je gaat slapen. Heel 

goed."  

Dat zegt de beroepskracht tegen alle kinderen: "Kom maar, we gaan zitten. Kom maar. Kijk eens 

wie ik meegenomen heb?" Kinderen: "Kikker!". Beroepskracht: "Kikker! Kijk kikker gaat naar jullie 

allemaal zwaaien. Laat jullie handjes maar eens even zien." Samen zingen ze een 

'goedemorgenliedje." Dan zegt de beroepskracht samen met kikker ieder kind individueel 

goedemorgen. Dan zegt de beroepskracht: "Goedemorgen allemaal! Het is weer een nieuwe dag bij 

De Wiebelwagen. Wat gaan we eerst doen? Dankliedje zingen." Samen worden de handen 

gevouwen en wordt er een dankliedje gezongen.  

Vervolgens pakt de beroepskracht een doos met kaarten. Samen gaan ze liedjes zingen die op de 

kaarten staan. Na het zingen zegt de beroepskracht dat alle kinderen aan tafel mogen gaan zitten. 

Samen bekijken ze welk fruit er in de bakjes zitten. Als het fruit is uitgedeeld zingen ze 

gezamenlijk een 'fruitliedje'. Vervolgens gaat de groep eten en drinken.  

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (De Wiebelwagen. Herziene versie 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. 

 

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 vaste beroepskrachten (4) die tijdens de inspectie aanwezig waren en één van de twee 

invalkrachten zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan 

de houder. 

 

Een van de twee invalkrachten is niet geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en 

gekoppeld aan de houder. De houder heeft herstelaanbod gekregen. Totdat de invalkracht staat 

ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en is gekoppeld aan de houder is de 

invalkracht niet werkzaam op de groep.  

 

Binnen het hersteltermijn heeft de houder de tekortkoming opgeheven. 

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de gestelde voorwaarden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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. 
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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) 

 

Opleidingseisen 

De diploma's van de vaste beroepskrachten zijn tijdens eerdere inspecties beoordeeld. Bij deze 

inspectie zijn de diploma's van de twee nieuwe invalkrachten beoordeeld. De invalkrachten (2) en 

de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 17-08-2021. 

 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderdagverblijf De Wiebelwagen bestaat uit de volgende stamgroepen: 

 

• Babygroep Lammetjes bestaat uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. 

• Peutergroep Kikkers bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1.8-4 jaar. 

• Peuterplusgroep Uiltjes bestaat uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar.   

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (De Wiebelwagen. Herziene versie 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid De Wiebelwagen 2020-2021 

 

Uit het beleid is op te maken hoe men het beleid actueel houdt en er sprake is van een cyclisch 

geheel. 

 

Uit praktijkobservaties en een interview met een beroepskracht tijdens het inspectiebezoek blijkt 

dat veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende 

maatregelen. 

 

Conclusie   

Er wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (De Wiebelwagen 2020-2021) 
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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 12-11-2020 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden met betrekking tot het 

uitbreiden van het aantal kindplaatsen. Dit onderzoek heeft op afstand plaats gevonden vanwege 

de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

Tijdens het incidentele onderzoek heeft de toezichthouder het aantal vierkante meters beoordeeld 

en de plannen met de houder besproken. Inmiddels heeft kinderdagverblijf De Wiebelwagen kort 

geleden een verbouwing ondergaan. Er zijn een aantal vierkante meters bijgekomen, de groepen 

zijn opnieuw ingedeeld en de slaapkamers zijn verplaatst.  

 

Tijdens deze inspectie heeft de toezichthouder gekeken of de groepen en de slaapkamers na de 

verbouwing veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht. 

 

De babygroep was tijdens het bezoek aan de locatie helemaal klaar. Door het gebruik van lichte 

kleuren en meubels van hout straalt de groep rust uit. In de groep staat een grondbox voor de 

allerjongste baby's. In de grondbox liggen o.a. kussens, een grote, zachte mat en 'babygym'. In de 

groep staan twee hoge tafels met 'trip trap' stoelen eromheen. Er is een keukenblok aanwezig. Een 

waterkoker staat hoog en ver op het aanrecht waar de baby's niet bij kunnen. Ook zijn de 

keukenkastjes afgesloten. Achter het keukenblok is een verschoonruimte die afgesloten wordt met 

een hekje. Verder ligt er een groot kleed op de groep waar de kinderen op kunnen spelen en is er 

een huishoek gecreëerd met een speelkeukentje en een poppenbed.  

 

Zowel de peutergroep als de peuterplusgroep waren tijdens het bezoek nog niet geverfd. De 

houder heeft de toezichthouder vertelt dat deze muren op korte termijn geverfd zullen worden op 

een moment dat het kinderdagverblijf gesloten is. De niet geverfde muren vormen geen gevaar 

voor de kinderen.  

 

De peutergroep en peuterplusgroep zijn beide ingedeeld in verschillende hoeken. Er is o.a. een 

huishoek, autohoek en een relaxhoek met een bank en kussens. Daarnaast zijn er kasten met 

speelgoed erin en een hoge tafel met stoelen eromheen. Ook deze groepen stralen rust uit.  

 

Conclusie: 

Aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Interview (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) 

 
 

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 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. 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 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) 

 
 

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) 

 

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 of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
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na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Wiebelwagen B.V. 

Website : http://www.dewiebelwagen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000010532242 

Aantal kindplaatsen : 45 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Andriesa Maria den Hartog 

Website : www.dewiebelwagen.nl 

KvK nummer : 09197230 

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 : 17-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 13-09-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-09-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 16-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 23-09-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


