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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 30 maart 2017 heeft de inspecteur kinderopvang in opdracht van de gemeente Harderwijk een 

nader onderzoek uitgevoerd bij BSO Kleine Ikke. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden 
waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. 

 
Beschouwing 

 
Op 13 februari 2017 is buitenschoolse opvang ”Kleine Ikke” op het adres Melis Stokelaan 93 te 
HARDERWIJK geïnspecteerd. 
De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: 

  
Pedagogisch beleid 
Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
  
Pedagogisch beleid  

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
  
De toezichthouder heeft het pedagogisch beleidsplan en werkplan op 21 maart 2017 ontvangen 

van de houder. 
Deze is beoordeeld op de punten uit de aanwijzing. 
  

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid op de punten uit de aanwijzing. 
   
 

Pedagogisch beleid 

 
ad 1.1.3 is het volgende beschreven in het werkplan: 
 
De BSO heeft 3 verticale basisgroepen; 3 groepen met kinderen in de leeftijd van 4 jaar 
tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor kinderen eindigt. De basisgroep bestaat 
uit ten hoogste 20 aanwezige kinderen. 

Het maximale aantal kinderen wat per dag bij de gehele BSO speelt is 48 conform het 
Landelijk Register Kinderopvang, verdeeld over de 3 basisgroepen van elk maximaal 20 
kinderen. Wij streven er naar om 1 maal per jaar, met ingang van het nieuwe schooljaar, 
de basisgroepen in te delen of te her indelen. 
 
Verder staat de werkwijze (hoe er wordt omgegaan me de doelgroep) beschreven. 
  

Ad 1.1.5 staat het volgende beschreven in het werkplan: 
 
Wanneer kinderen bij activiteiten de basisgroepen verlaten, werken wij met groepen van 
maximaal 30 kinderen per activiteit. Bij meer animo dan 30 kinderen voor 1 activiteit 
wordt de groep gesplitst. 
 

De groep wordt niet groter dan 30 kinderen omdat er gesplist wordt. 
 
Dit laatste moet tijdens een inspectie op locatie in de praktijk zichtbaar worden. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de eis van de wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(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 b 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) 
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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 : 30-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-04-2017 
 
 
 
 

 
 
 

 


