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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Kindercentrum Eige Wijzz is een particulier initiatief van twee houders. De houders zijn in augustus 

2014 gestart met het bieden van dagopvang (peutergroep) en buitenschoolse opvang (voor- en 

naschoolse opvang) in een voormalig klaslokaal van basisschool De Bron (Spaarne 18) te Deurne. 

Vanaf oktober 2018 zijn de houders gestart met het aanbieden van buitenschoolse opvang (BSO) 

in het gebouw van Scouting de Muggenhof. 

Op 01-04-2022 heeft een houderwijziging plaatsgevonden en is Eige Wijzz overgegaan van een BV 

naar een eenmanszaak met 1 eigenaar. 

 

Het lokaal wordt in de ochtenden gebruikt voor de dagopvang (Peuter Wijzz). De dagopvang is vijf 

ochtenden in de week geopend van 8.30 - 12.30 uur en biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in 

de leeftijd van 2 - 4 jaar. Voor schooltijd en in de middagen wordt de ruimte gebruikt voor de 

buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is vijf dagen geopend en biedt opvang in één basisgroep 

met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar. De kinderen komen van verschillende 

scholen in Deurne en worden te voet of met de auto opgehaald van school. De BSO mag gebruik 

maken van de aula van school. Buiten spelen kunnen de kinderen op een aangrenzende 

buitenruimte of op het schoolplein. 

 

Inspectiegeschiedenis vanaf 2018 

De BSO wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 

 

Jaarlijkse 

inspectie 

27 

september 

2018   

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan 

de Wet kinderopvang. 

Jaarlijkse 

inspectie 

27 mei 

2019   

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie voorwaarden niet 

geheel voldoen aan de Wet Kinderopvang. Er is één overtreding geconstateerd 

bij het item: personeel en groepen (pedagogisch beleidsmedewerker).   

Jaarlijkse 

inspectie 

22 

september 

2020 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan 

de Wet kinderopvang. 

Jaarlijkse 

inspectie 

12 maart 

2021 

Vanwege de Corona maatregelen heeft het onderzoek op afstand plaatsgevonden. 

De inspectieactiviteiten richten zich primair op het pedagogisch beleidsplan, enkele 

items binnen het domein Personeel & Groepen en het gehele domein veiligheid en 

gezondheid. Geconstateerd is dat de getoetste inspectie-items, na het aanbieden 

van herstelaanbod (inzet beroepskrachten in opleiding en inhoud meldcode), 

voldoen aan de Wet kinderopvang.   
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Huidige inspectie (incidenteel onderzoek) 

De huidige inspectie betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsaanvraag 

van de houder. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Deurne voor het 

uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 20 naar 40 kindplaatsen. De gemeente heeft de GGD 

opdracht gegeven voor een incidenteel onderzoek. Het onderzoek richt zich op: pedagogisch beleid, 

accommodatie en inrichting en groepen. 

 

Het incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden op 26 juli 2022. Tijdens de inspectie heeft een 

gesprek met de houder plaatsgevonden. De nieuw ruimtes zijn bekeken en zijn een aantal 

documenten beoordeeld. De houder heeft het voornemen om begin september 2022 (nieuwe 

schooljaar) te starten met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Conclusie: 

Op grond van het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat er voldoende binnen- en 

buitenruimte beschikbaar is voor 40 kindplaatsen.  

 

In het rapport wordt dit verder toegelicht. 

 

 

 

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. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen dit domein is gekeken of het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast met betrekking tot de uitbreiding van het 

aantal kindplaatsen. In het pedagogisch beleidsplan staat een beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (26-07-2022) 

• Website (www.eigewijzz.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (juli 2022) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein wordt het item stabiliteit van de opvang voor kinderen getoetst. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder heeft het voornemen om met ingang van het nieuwe schooljaar (september 2022) de 

BSO uit te breiden van 20 naar 22 kindplaatsen. De houder geeft aan in de toekomst graag uit te 

breiden met een tweede basisgroep.  

 

Basisgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  

Basisgroep  4 tot 13 jaar  22  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (26-07-2022) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.eigewijzz.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (juli 2022) 
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Accommodatie 

 

Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind.  

 

Daarnaast is, waar mogelijk, getoetst of de inrichting passend is voor het aantal en de leeftijd van 

de kinderen. 

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft het voornemen om met ingang van het nieuwe schooljaar (september 2022) de 

BSO uit te breiden van 20 naar 40 kindplaatsen.  

 

De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over één eigen groepsruimte in basisschool de Bron 

in Deurne. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de aangrenzende beweegruimte en aula 

van de basisschool. 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Binnenruimtes Aantal m² binnenspeelruimte  

Groepsruimte  62 m²   

Aula 76,48 m² 

Beweegruimte 56,14 m²   

  

Totaal aantal m² 194,62 : 40 =  

Aantal m² per kind    4,8 m²  (bij 40 kindplaatsen) 

 

Inrichting 

In de ochtenden wordt de groepsruimte gebruikt door de peutergroep. De ruimte is ingericht voor 

kinderen van 2 tot 4 jaar aangevuld met spelmateriaal voor BSO kinderen. De kinderen van de 

BSO hebben voldoende mogelijkheid om te spelen. De groepsruimte is ingedeeld met een 

keukenblok, hoge en lage tafels en verschillende kasten waar kinderen speelgoed kunnen pakken. 

Daarnaast mag de BSO gebruik maken van de naastgelegen beweegruimte en aula van de 

basisschool. 

 

Buitenruimte 

De BSO maakt gebruik van de aangrenzende buitenspeelplaats. Deze is omheind met een hekwerk 

en voorzien van een zandbak. 

Daarnaast mag de BSO gebruik van het speelplein van de basisschool. Hier bevindt zich o.a. een 

grote zandbak met speeltoestel. 

Er zijn ruim voldoende vierkante meters beschikbaar voor 40 kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (26-07-2022) 

• Observatie(s) (Binnen- en buitenruimtes) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (juli 2022) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

• Aantal m² berekend met een laser afstandsmeter 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

9 van 10 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 26-07-2022 

Eige Wijzz te Deurne 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Eige Wijzz 

Vestigingsnummer KvK : 000086146963 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Nady Johanna Catharina van der Heijden 

KvK nummer : 86146963 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Marleen Verachtert 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Deurne 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 5750 AA DEURNE 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 28-07-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 19-08-2022 
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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 op 28-07-2022 digitaal laten weten akkoord te zijn met het rapport. 

 

 

 

 

 

 

 


