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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
  
Op 26 augustus 2014 is Buitenschoolse opvang Kleine Ikke van Kleine Ikke in opdracht van de 

gemeente Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk 

 

 
Beschouwing 
 
BSO Kleine Ikke is verdeeld over 2 ruimtes binnen met een totale vloeroppervlakte van 200 m2. 
Eén BSO ruimte is ingericht met als thema natuur en milieu. 
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. 
  
De beide beroepskrachten maken een betrokken indruk. 
  
Uit het huidig onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de voorwaarden die zijn getoetst. 
 
  

Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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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. 
  

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. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De binnen speelruimte is groot en ruim. Er zijn twee lokalen waar de kinderen gebruik van kunnen 
maken. Eén van de twee ruimtes wordt gebruikt voor creatieve dingen en toneelspelen. 
De beide ruimtes zijn comfortabel en is er ruimte voor diverse activiteiten. Bij aanvang van de 
inspectie zijn de beroepskrachten actief bezig met de kinderen. 
De kinderen zijn aan het tafelvoetballen, bouwen, rijden op zitfietsjes en een spelletje spelen. 
De beroepskracht is een vlecht aan het maken in de kinderen hun haar, omdat ze dit goed kan zegt 

een meisje. 
De beroepskrachten praten met de kinderen over de activiteiten van vandaag. Er gaat één groep 

met kinderen naar het huttenbouw feest en de andere groep kinderen gaan naar de speeltuin. 
Het huttenbouw feest is voor kinderen vanaf 6 jaar dus niet elk kind kan daar heen. Er wordt wel 
een alternatief geboden. 
De beroepskrachten zijn aardig tegen de kinderen. Er is aandacht voor het kind dat iets vraagt of 

iets wilt zeggen. Een jongetje vraag waarom hij niet naar het huttendorp mag, en de 
beroepskracht legt heel rustig uit dat hij nog te jong is en dat hij straks naar de speeltuin mag. 
Elk kind is wel ergens mee bezig, de sfeer komt positief over. 
De beroepskrachten hebben onderling contact over het verloop van de dag. Er is één vaste 
beroepskracht aanwezig en één beroepskracht is van de kleuters, maar kent deze groep wel omdat 
ze elkaar regelmatig zien, en dat er een aantal BSO kinderen vroeger bij de beroepskracht op de 
groep hebben gezeten. 

Rond 9.30 wordt er fruit gegeten. De groepen zitten aan tafel en er zijn weer gesprekjes over van 
alles en nog wat. 
Na het eten en drinken gaat de huttengroep weg. Deze worden vrolijk gedag gezegd door de 

kinderen en de beroepskracht die achterblijven. 
  
De beroepskracht legt nog uit dat er gestart gaat worden met 'boekstart'. In een andere ruimte 
staat een tent en een groot kussen waar er voorgelezen gaat worden. Dit om het lezen weer meer 

te promoten bij kinderen i.p.v. computeren en of tv kijken. 
  
  
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 

  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit controle op de locatie blijkt dat beide beroepskrachten, in het bezit zijn van een VOG die 
voldoet aan de voorwaarden. 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn in december 2013 afgegeven. 
  

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
 Uit controle op de locatie blijkt dat beide beroepskrachten in het bezit zijn van een 
beroepskwalificatie conform CAO. 

Beide beroepskrachten hebben een SPW niveau drie diploma. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de inspectie waren er 16 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 

 
 
Opvang in groepen 

 
De groep bestond uit één groep van 16 kinderen. 
De ruimte is groot genoeg hiervoor. 
De beroepskracht gaf aan dat als er binnen activiteiten gedaan worden, de groepen soms gaan 
splitsen. 
Dit heeft te maken met de ruimte voor creatieve en toneel activiteiten. 
  

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
- protocollen map 
- huisregels 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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) 

 

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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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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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 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
 

Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
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 : 26-08-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-09-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 11-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 16-09-2014 
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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. 

 
 

 

 


