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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Op 7 mei 2015 is er in opdracht van de gemeente Harderwijk een verkort nader onderzoek 

uitgevoerd bij Kinderdagverblijf Kleine Ikke van Kleine Ikke.  
 
Tijdens het regulier onderzoek/onderzoek op kernzaken van d.d. 29 januari 2015 heeft de 
toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft 
gemaakt met de houder. Dit verkorte nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde 

herstel naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de 
toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere inspectie-items. 

 

 
Beschouwing 
 
Op Kinderdagverblijf Kleine Ikke heeft een verkort naderonderzoek plaats gevonden. 
Dit betekent dat er een onderzoek op afstand heeft plaats gevonden omdat de overtredingen die 
geconstateerd zijn op 29 januari jl. veranderd moesten worden in het beleid en de RI. 

  
De houder heeft de gevraagde papieren opgestuurd naar de toezichthouder en deze heeft deze 
geïnspecteerd. 
  

De overtredingen die geconstateerd waren zijn te niet gedaan door de houder. 
  

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Het pedagogisch beleidsplan en het werkplan zijn aangepast. 
 

Het volgende is hierin opgenomen; 
"Kinderen slapen in daartoe goedgekeurde bedjes. Mocht een kind langdurig (>halfuur) afwijkend 
slaapgedrag vertonen doordat het bijvoorbeeld in een kinderwagen slaapt dan wordt het kind als 
nog op een goedgekeurd bed gelegd. Indien een ouder/verzorger uitdrukkelijk verzoekt het kind 
toch op een niet goedgekeurde slaapgelegenheid (bijvoorbeeld een kinderwagen) te laten slapen 

dan dient de ouder/verzorger vooraf een toestemmingsformulier te tekenen. 
Te grote kinderen en kinderen die zelfstandig tot zit kunnen komen dienen altijd in een 
goedgekeurd bedje te slapen". 
  
Tevens heeft de houder een protocol wiegendood en veilig slapen en een formulier veilig 
slapen. Het formulier ‘veilig slapen’ wordt door ouders ondertekend als er wordt afgeweken op 
verzoek van de ouders van het beleid. 

 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang 

  
 
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch beleidsplan 

  Pedagogisch werkplan 
- protocol veilig slapen en wiegendood 
- formulier veilig slapen 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft de overtredingen die geconstateerd zijn op 29 januari verwerkt in het pedagogisch 
beleidsplan, pedagogisch werkplan. Er zijn ook formulieren en een protocol opgesteld waarin de 
overtredingen zijn weggenomen. 

 
Hierdoor is de overtreding van de Risico inventarisatie weggenomen. 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
 

Naam voorziening : Kleine Ikke 
Website : http://www.kleine-ikke.nl 
Aantal kindplaatsen : 104 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 : 07-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-05-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 07-05-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-05-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 13-05-2015 
 
 

 


