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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht en 

op basis van flexibel inspecteren. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Op basis van flexibel inspecteren waarin alle kwaliteitseisen hetzelfde blijven, is KDV Eigenwijs 

bezocht in opdracht van gemeente Doetinchem op dinsdag 9 augustus 2022. Flexibel inspecteren 

heeft zich gericht op ''stabiliteit''. 

 

Kinderdagverblijf Alleskids aan de Plantage Allée in Wehl maakt onderdeel uit van 

kinderopvangorganisatie Ester Gelsing Kinderopvang. 

Deze locatie heeft 2 groepen, De Boomkruipers (2-4 jaar) en De Veldkrekels (0-2 jaar).  

Aan het pand ligt een riante buitenruimte, die met natuurlijke materialen is ingericht. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

2017: Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden 

2018: Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden 

2019: Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden   

2020: Vanwege de coronapandemie heeft er geen inspectie-onderzoek plaatsgevonden op deze 

locatie. 

2021: Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden   

 

Bevindingen: 

KDV Alleskids voldoet aan de onderzochte wettelijke voorschriften. 

Een nadere toelichting staat in het onderstaande rapport. 

 

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 

KDV Alleskids beschikt over een pedagogisch werkplan. De houder van een kindercentrum draagt 

er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Citaten uit het pedagogisch werkplan: 

-De taken van de stagiaires:  

''Activiteiten van stagiaires zijn: - Activiteiten met kinderen individueel of in groepsverband - 

Verzorgende activiteiten zoals, verschonen, naar bed brengen - Begeleidende activiteiten zoals, 

knutselactiviteiten, sport en spel - Rapporteren en observaties (altijd in overleg met ouders) ''  

-Een beschrijving van de stamgroepen:  

''De groep 0 tot 2 jaar, de groepsgrootte is maximaal 14 kinderen (alleen bij tijdelijke situaties). 

Het welzijn en de sociale veiligheid van kinderen staat voorop, daarom kiezen wij ervoor de 

groepen niet tot 14 vol te laten stromen, maar hanteren we de grens van 12 kinderen.''  

''De peutergroep bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar, de groepsgrootte is maximaal 16 kinderen''. 

  

Het pedagogisch werkplan geeft een beschrijving hoe er wordt gewerkt in de groepen, een 

voorbeeld: 

''Taalontwikkeling. 

Om de taalontwikkeling van een baby te stimuleren kun je als pedagogisch medewerker laten 

merken wat je doet en hierover vertellen.  

Peutergroep. We zingen regelmatig liedjes gekoppeld aan activiteiten of het thema op de groep. Dit 

zorgt voor gezelligheid en verbondenheid. Samen liedjes zingen is goed voor de taalontwikkeling 

van het kind. Jonge kinderen vinden herhaling van liedjes prettig,'' 

 

Het pedagogisch werkplan bevat een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder 

beroepskrachten worden ingezet. de tijden waarin wordt afgeweken staan beschreven in het 

pedagogisch werkplan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Plantage Allee 0-4 jaar. Januari 2022) 
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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 aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn 

gekoppeld aan Kinderopvang Ester Gelsing. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 

Op basis van een steekproef is duidelijk dat de maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond 

van beroepskracht kindratio. 

Op 9 augustus zijn er op de babygroep 6 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten en op de 

peutergroep, 9 kinderen en 2 beroepskrachten. 

 

Op basis van een steekproef heeft de toezichthouder het rooster ingezien en de kinderen die in 

week 31 het KDV bezochten, op basis daarvan wordt aan een kind in de leeftijd tot één jaar ten 

hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht 

werkzaam is in de stamgroep van dat kind en 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.  

 

Ieder kind heeft een mentor zo vertelt de beroepskracht. Bij de intake wordt de mentor van het 

kind bekend gemaakt. Bij de overgang naar een andere groep wordt dit aan de ouders verteld. 

Citaat uit het pedagogisch werkplan: 

''Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die 

werkt op de groep van het kind. De mentor houdt het intakegesprek is het aanspreekpunt voor de 

ouders om de ontwikkeling en welbevinden van het kind (naast de breng- en haalmomenten) te 

bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt van het kind. Door 

het volgen van de ontwikkeling van het kind (0-4 jaar) kunnen pedagogisch medewerkers 

aansluiten op de individuele behoeften van een kind.''    
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (9 augustus) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Plantage Allee 0-4 jaar. Januari 2022) 
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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 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij aanwezig zijn, zijn 

veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 

In de ruimtes zijn verschillende speelhoeken aanwezig.  

Het aanwezige spelmateriaal lijkt summier, bij navraag weet de beroepskracht dit te weerleggen; 

ze geeft aan hoe er gewerkt wordt en dat er veel mogelijkheden zijn qua spelmateriaal, zo zijn er 

kasten aanwezig waar zich spelmateriaal bevindt om diverse ontwikkelingsgebieden te stimuleren. 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte en beschikt over voldoende 

vierkante meters. 

Tevens is er een eigen buitenruimte aanwezig, welke voldoet aan de vierkante meters. 

 

Kinderdagverblijf Alleskids beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het 

aantal aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (9 augustus) 

• Mail mevrouw Gelsing: ''De Veldkrekels bevat 46 m2. De Boomkruipers bevat 51 m2.  

De tussenruimte bevat 22 m2. De hal bevat 13 m2.''  
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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) 

 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

 
 

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) 
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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) 

 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Alleskids 

Website : http://www.estergelsingkinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : mevr. E.D. Gelsing-Heinen 

KvK nummer : 09144983 

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. Stijnman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Doetinchem 

Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 09-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-08-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-08-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


