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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
 

BSO Kleine Ikke zit in een locatie samen met het KDV en de peuteropvang. 
De BSO beschikt over 2 ruimtes, en kan gebruik maken van ' de kuil' om te spelen. 

De BSO beschikt over een grote buitenruimte met een grasveld aan de ene kant voor sport en spel 
en een grasveld met drie heuvels waarop geklauterd, gecrost en gerend kan worden. 
  
Tijdens de inspectie zijn er 27 kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten. Twee daarvan zijn vaste 
invalkrachten. 

  
De inspectie heeft plaats gevonden op een maandagmiddag vanaf 15.00 uur. 
  
Uit het huidig onderzoek blijkt dat de houder niet volledig voldoet aan de voorwaarden die zijn 
getoetst. 
 
De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 waarborging emotionele veiligheid; 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 ontwikkeling van sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
ad 1.1.2 In het beleidsplan wordt weergegeven hoe de sociale competentie, normen en waarden, 
persoonlijke competentie en emotionele veiligheid wordt weergegeven. 
  

ad 1.1.4; er staat in het beleidsplan  duidelijk beschreven  wanneer de kinderen de basisgroep 
verlaten en buitenspelen. 

  
Ad 1.1.5; Op de deze groep zijn er twee dagen meer dan 30 kinderen aanwezig. Dit is niet 
duidelijk beschreven in het beleidsplan. Bij een groep groter dan 30 kinderen moet de houder hier 
extra aandacht aan besteden. 

In het pedagogisch werkplan staat: " bij een grote groep wordt gesplitst" 
De beroepskracht geeft aan dat de kinderen met z' n allen aan tafel gaan om te eten en te drinken. 
Ze begint met 16 kinderen omdat de overige kinderen (9) nog uit school moeten komen. 
Dit zou betekenen dat de groep groter dan 20 kinderen zou zijn. 
De groep wordt alleen na het eten en drinken gesplitst omdat men dan de activiteit mag gaan doen 
die wordt aangeboden of die de kinderen leuk vinden. 
  

1.1.9; De kinderen komen elkaar tegen tijdens het spelen en komen op die manier al in contact 
met de andere groep. 
  

1.1.10: in het plan staat duidelijk beschreven: 
Als ouders extra opvang willen afnemen en er voor die extra opvang geen plaats is op de vaste 
stam- of basisgroep van het betreffende kind, kan de extra opvang plaatsvinden in een andere 
groep. Voorwaarde is dat ouders schriftelijke toestemming geven voor de extra opvang op de 

andere groep en er schriftelijke afspraken over de duur van de extra opvang op de andere groep 
worden gemaakt met de ouders 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 

beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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Pedagogische praktijk 
 
De inspectie vindt plaats op een maandagmiddag vanaf 15.00 uur. Er zijn 7 kinderen aanwezig met 
één beroepskracht van de baby groep. Deze beroepskracht vangt de eerste kinderen op die binnen 
komen. De overige beroepskrachten halen de kinderen van school. 

Rond 15.40 en 15.50 komen de overige kinderen binnen. 
De gehele observatie oogt chaotisch. Na overleg met de (vaste) beroepskracht wordt dit ook 
beaamd. Het heeft er mee te maken dat er twee (vaste ) invalkrachten zijn en de kinderen 'leunen' 
toch meer op de vaste beroepskracht. 
  
De volgende observaties hebben plaats gevonden: 
- binnenkomst van de kinderen 

- eet en drink moment 
- buitenspelen. 

- binnen spelen 
- vrije speelmomenten 
- ophalen kinderen door ouder 
  

Emotionele veiligheid: 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact 
De kinderen zijn aan het televisie kijken of bezig met lezen Rond 15.25 gaat de eerste groep aan 
tafel omdat de andere kinderen later uit school komen. Aan tafel wordt gesproken over de dag, hoe 
zag die eruit, wat wil je straks doen. 

Ieder kind komt aan bod. Er wordt aan de kinderen uitgelegd wat de toezichthouder komt doen. 
  
De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op 
Er wordt actief geluisterd naar de kinderen, door mee te praten en te vragen laat de beroepskracht 
merken dat ze de kinderen begrijpt. 
De kinderen wordt ook begroet als zij binnen komen. 

  
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben.  
De kinderen zijn vrij om te spelen wat en waarmee zij willen. De kinderen wordt gevraagd wat zij 

willen doen. De groep wordt als het ware in drie groepen gesplitst, je kunt naar buiten, mee doen 
met de Mannequin challenge of rustig aan tafel zitten en iets doen. 
  

Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. 
De kinderen mogen tijdens het eten en drinken meedenken over wat zij na het tafel moment willen 

gaan doen. De kinderen organiseren zo hun eigen activiteit. De kinderen die later binnen komen 
kunnen aansluiten bij de activiteiten die er zijn. Er zijn wisselden rond de 8 kinderen buiten, 12 
doen mee aan de challenge en weer 6 kinderen zitten aan tafel te tekenen. 
  
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk.  
Het buiten terrein is groot, de kinderen kunnen daar vrij spelen.  

De challenge is een initiatief van een jongen zelf en de beroepskracht doet hierin mee. Zij begeleidt 
de activiteit en de kinderen zijn enthousiast. Er wordt duidelijk gesproken over wanneer en hoe het 
gebeurt. 

 
Ieder kind heeft tenminste 2 kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Er is gelegenheid voor uitdagend en interessant spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, 

maatjes) in kleine groepjes van 2 of meer kinderen. 
De groep is groot. Er is zichtbaar dat de kinderen elkaar kennen. Er wordt met de vrijwel gespeeld 
door de kinderen van de eigen leeftijden met elkaar. 
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Sociale competentie  
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen.  
De kinderen zitten aan tafel en gaan kleuren. De beroepskracht laat de kinderen kiezen wat zij 
willen kleuren. 

Buiten spelen de kinderen met elkaar. De beroepskracht kijkt op een afstand toe en laat het samen 
spelen over aan de kinderen. Soms doet de beroepskracht even mee op bv de trampoline. 
Bij de challenge wordt ieder kind betrokken van de aanpak van de uitvoering. Ieder kind mag ook 
meedoen en niemand wordt buitengesloten. 
 
Overdracht van normen en waarden 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.  
De beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. 

De beroepskracht praat rustig met de kinderen, ze luistert aandachtig naar wat de kinderen te 
zeggen hebben. De kinderen begrijpen ook wat de beroepskracht zegt. 
  
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 

worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De verklaring omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn afgegeven op:- 23 januari 2015 
- 5 februari 2015 
- oktober 2015 

 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over de volgende beroepskwalificaties: 
- SPW 3 
- SPW 4 
 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang 

 
 
Opvang in groepen 

 
Hier wordt soepel mee omgegaan. 
De groep bestaat uit (tijdens de observatie ) uit 27 kinderen. 

Er gaan in eerste instantie 16 kinderen gelijk aan tafel. Dit komt omdat de overige kinderen nog uit 
school moeten komen en later arriveren. 
De eerste groep hoeft dan niet lang te wachten en gaat al eten en drinken. 
Na het eten en drinken gaan de 16 kinderen spelen. 
De andere 11 kinderen komen rond 15.50 en gaan dan eten en drinken. 
 
De beroepskracht geeft aan dat zij ook wel eens gelijk aan tafel zitten en niet gesplitst. 

Hierdoor wordt er niet voldaan aan de eis dat de groep uit maximaal 20 kinderen bestaat of uit 30 
kinderen in de leeftijd van 8 jaar. 
De groep dient in 2e gesplitst te worden als deze groter is dan 20 tijdens het eten en drinken. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd 
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd 
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
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Beroepskracht-kindratio 
 
Er waren 27 kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
Kort samengevat gaat het over de volgende onderwerpen: 
 De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een 

risico-inventarisatie. 
 De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op 

het gebied van kindermishandeling en/of seksueel misbruik (met inbegrip van huiselijk 
geweld). 

 

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
   
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder maakt gebruik van de risico-monitor. 
De RI is begin 2016 afgenomen door de houder samen met de beroepskracht. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang 
 
Gebruikte bronnen: 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 

  Actieplan gezondheid 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 



 

12 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-12-2016 
Kleine Ikke te HARDERWIJK 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kleine Ikke 

Website : http://www.kleine-ikke.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kleine-Ikke B.V. 
Adres houder : Melis Stokelaan 93 

Postcode en plaats : 3842 GL HARDERWIJK 
KvK nummer : 53110226 

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 :  de heer D. Terlien 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 16-12-2016 
Zienswijze houder : 20-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 21-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Hierbij onze zienswijze: 
  
Het pedagogisch beleidsplan is in concept als volgt aangepast: 

Indien er 20 of meer kinderen zijn, zijn er vanaf de ontvangst 2 basisgroepen. Na het eten en 
drinken splitsen de groep(en) zich. De groepen splitsen zich over de verschillende aangeboden 
activiteiten, uiteraard met een maximum van 20 kinderen. 
  
Bovenstaande is ook in concept geïmplementeerd in het pedagogisch werkplan en zal tevens 
besproken worden met de leidsters werkzaam op de BSO. 

  

Een en ander zal na overleg met de oudercommissie worden geïmplementeerd worden. 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Alex Lucassen  

 
 
 

 


