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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. 
 
Op 29 januari 2015 is kinderdagverblijf 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 
 
Op Kinderdagverblijf Kleine Ikke heeft een verkorte inspectie plaats gevonden op een 
maandagmiddag. 
 

Kinderdagverblijf Kleine Ikke bestaat uit 4 groepen waarvan 1 babygroep, en 3 verticale groepen. 
De namen van de groepen zijn: Sprookjesboom; Wonderland; Droomwereld; Elfentuin. 
De groepen zijn ruim van opzet en er is genoeg speelgoed om mee te spelen. 
  
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. 
 
De toezichthouder heeft de documenten ontvangen waarin de veranderingen zijn terug te vinden. 
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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 
 
Tijdens de inspectie sliep een kindje in een wandelwagen. Volgens de beroepskracht was dit 
standaard bij dit kindje omdat het moeilijk sliep in een slaapkamer en mede ook dat dit de wens 

van de ouders is om dit op deze manier te doen. 
Een wandelwagen is niet geschikt om een kindje lang in te laten slapen. 

Als een kind niet slaapt in een goedgekeurd ledikant nemen risico’s toe. De houder moet hierover 
beleid vaststellen, zodat iedereen weet wat de afspraken zijn, wat kan en wat niet. 
  
In het beleidsplan van Versie 14-1-2013, wat te vinden is op de website staat hierover niets 

vermeld. 
  
Hiermee wordt niet voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 

 
 

 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)  
   
 

 
 
Pedagogische praktijk 
 
De inspectie vindt plaats tijdens het naar bed brengen. 
De kinderen hebben net gegeten en staan op het punt om naar bed te gaan. 

  
Emotionele veiligheid: 

De beroepskrachten brengen de kinderen naar bed. De kinderen krijgen een knuffel en een kus. De 
beroepskracht zegt: " lekker slapen en tot straks".  
Om de beurt worden de kinderen naar bed gebracht en krijgen individueel even die aandacht van 
toedekken en een woordje. 

Er wordt een kind opgehaald. Het vertrek verloop rustig. Er is overdracht tussen de moeder en de 
beroepskracht. Het kind wordt dag gezegd. 
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Een aantal kinderen zijn wakker. Er wordt een spelletje gespeeld, gepuzzeld. Drie 1 jarige kruipen 
over de grond en spelen met elkaar. Er wordt ook speelgoed op de grond neergezet waar de 
kinderen mee kunnen spelen. 
De kinderen tonen in hun gedrag ( lachen, spelen, puzzelen) dat ze zich op hun gemak voelen. 
Een baby zit op schoot. Er wordt tegen de baby gesproken: "wat zie je allemaal, vind je dit fijn". 

Het kind wordt over de buik geaaid. 
  
Persoonlijke competentie: 
Tijdens het spelen aan tafel en op de grond sluiten de beroepskrachten aan bij het niveau van het 
kind.  Er wordt speelgoed neergelegd op de grond zoals een muziekpop. Een blokkendoos met 
muziek. 
Het schema voor rusten en of slapen is geschikt voor de kinderen. Kinderen gaan na het eten naar 

bed. Als een kind al geslapen heeft in de ochtend dan blijft deze wakker, of het kind moet nog moe 
zijn. 

Op elke groep is er balans in de leeftijd van de kinderen. Hier is per groep rekening mee gehouden. 
  
Sociale competentie: 
Een kind op de groep pakt dingen af van een ander kind (1 jarige). De beroepskracht helpt de 

kinderen om samen te spelen, en niet speelgoed van elkaar af te pakken. "niet zomaar afpakken, 
samen kun je spelen". Dit wordt benoemd nadat de beroepskracht eerst heeft toegekeken om te 
zien of de kinderen het eerst zelf oplossen 
De beroepskracht stimuleert om samen te spelen door dit met woorden te bekrachtigen en voor te 
doen dat je samen kunt spelen. 
  
Overdracht normen en waarden: 

De kinderen die op de grond reageren positief op elkaar. Ze doen elkaar af en toe na. De 
beroepskrachten geven de kinderen de ruimte om met elkaar te spelen. 
Tijdens het slapen of het spelen van de kinderen worden in de boekjes van de kinderen overdracht 

geschreven naar de ouders toe. In het boekje staat hoe het kind het de dag heeft gedaan, omgang 
met de andere kinderen. 
Er wordt op een respectvolle manier over het kind geschreven. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat alle beroepskrachten, stagiaires in het bezit zijn van een 
VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
  

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 

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

 
 
Opvang in groepen 
 
Tijdens de inspectie wordt er opgevangen in de volgende groepen; 
 
 Sprookjesboom; 

 Wonderland; 
 Droomwereld; 
 Elfentuin 

 
Vanwege de pauze zijn Elfentuin en Wonderland samengevoegd. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de groepen zijn de volgende aantallen kinderen aanwezig: 
  
Sprookjesboom             
5 kinderen van 0 jaar 

5 kinderen van 1 jaar 
  
Elfentuin en Wonderland; 

1 kind van 0 jaar 
3 kinderen van 1 jaar 
3 kinderen van 2 jaar 
  

Dromenland: 
1 kind van 0 jaar 
2 kinderen van 1 jaar 
4 kinderen van 2 jaar 
  
Op alle groepen zijn twee beroepskrachten aanwezig. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In de RI wordt niets vermeld over het afwijkend slaapgedrag van een kindje in een wandelwagen. 
De risico's van bv verstikkingsgevaar zijn hiermee niet benoemd. 
Het is niet verboden om een kind in een wandelwagen te laten slapen, maar de kans op verstikking 

bij langdurig slapen is aanwezig en moet benoemd worden. 
Een kind wordt op een gegeven moment ook te groot om in een wandelwagen te slapen, en dit zal 
ook beschreven moeten worden zowel in het beleid als in de RI. 

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

 

 
 

 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)  
   
 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
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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) 

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 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) 

 

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling 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 : 29-01-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 11-02-2015 
Zienswijze houder : 18-02-2015 
Vaststelling inspectierapport : 20-02-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 20-02-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-02-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 25-02-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
Zienswijze houder kindercentrum  
 

Wij danken de GGD voor haar onderzoek. In de kern zijn wij het volledig eens met de bij het 
pedagogische beleid gemaakte opmerking over afwijkend slaapgedrag. De uitwerking hiervan 
vindt u terug in het door ons aangepaste en meegezonden pedagogische beleidsplan, het 
pedagogische werkplan, het protocol veilig slapen en wiegendood, het formulier veilig slapen en in 
de risico inventarisatie veiligheid. 
 

Wij hebben wel een aantal opmerkingen: 

1. In uw rapport wordt beschreven dat een kind standaard in een wandelwagen slaapt. Dat is 
echter onjuist; het slaapt met mondelinge toestemming van de ouders in de wandelwagen indien 
het niet wil slapen; 
2. In de wet kinderopvang wordt niet expliciet gesproken over het slapen in een wandelwagen als 
afwijkend slaapgedrag; 
3. Op geen enkele aan de kinderopvang gerelateerde site hebben wij hieromtrent informatie 
kunnen vinden. 

  
Na contact met een fabrikant die omschrijft in de gebruiksaanwijzing dat een wandelwagen niet 
bedoeld is om langdurig in te slapen over de definitie van langdurig, heeft Kleine-Ikke besloten dat 
onder langdurig >halfuur wordt verstaan. De term langdurig blijkt door niemand, ook door de 
betreffende fabrikant niet, gedefinieerd te worden. 
 

 
 
 

 


