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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 18 maart 2014 is Kinderdagverblijf 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. 
  
Daarnaast is de volgende voorwaarden onderzocht: 
-  vierogenprincipe 

 
Beschouwing 
 

kinderdagverblijf Kleine Ikke bestaat uit 4 groepen waarvan 1 babygroep, en 3 verticale groepen 
Op Kinderdagverblijf Kleine Ikke heeft  een verkorte inspectie plaats gevonden .Deze locatie 
getoetst op de pedagogische praktijk, de beroepskracht-kind-ratio, de groepsgrootte, de 
beroepskwalificaties en de verklaringen omtrent gedrag. 
  
De locatiemanager is verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. 

 
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. 
  

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.  

  
Pedagogische praktijk 
 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep bij naam. 
Er wordt op de signalen van de kinderen gereageerd door zelf ook geluidjes te maken of met ze te 
praten. 
De kinderen worden door de beroepskrachten aangesproken op ooghoogte. De beroepskrachten 

gaan door de knieën. 
Tijdens de organisatorische taken (schoonmaken, schrift schrijven) is er ook oog voor de kinderen. 

Het slaapschema is geschikt voor de kinderen. Na het middag broodje gaan de meeste kinderen 
naar bed. 
ouders mogen kinderen in de groepsruimte op halen. Er vind overdracht plaats. De ouder schrijft 
zelf het kind uit. 

  
persoonlijke competentie: 
Beroepskrachten gaan respectvol om met ieder kind. Er worden geen kinderen genegeerd. 
De kinderen op de groep krijgen de aandacht die zij nodig hebben. Er wordt passend gereageerd 
op signalen van de kinderen. 
Op de groep hangen werkjes van de kinderen. 
  

sociale competentie: 
De beroepskrachten hebben geen (zichtbare) voorkeur voor de kinderen. Kinderen worden 
gestimuleerd om contacten met elkaar aan te gaan dmv samen spelen, spelletje doen, samen 

tekenen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  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 en vrijwilligers in het 
bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
De vog's zijn afgegeven in november en december van 2013. 
 

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

beroepskwalificatie conform CAO. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Er zijn 4 groepen. 
- babygroep Sprookjesboom  3 baby’s aanwezig met één beroepskracht 
- Elfentuin  9 kinderen aanwezig in de leeftijd van 0-3 jaar. Twee beroepskrachten. 
- Droomwereld; 12 kinderen aanwezig in de leeftijd van 0-3 jaar; twee beroepskrachten en een  
  stagiaire aanwezig 
- Wonderland; 9 kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar. Twee beroepskrachten aanwezig. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Plaatsingslijsten 
  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Meldcode kindermishandeling 
 
Vorig jaar zijn alle locaties door de houder geïnformeerd over de nieuwe meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 
een vermoeden en op welke signalen ze kunnen letten. 

 
Vierogenprincipe 
 

De houder heeft het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe zo georganiseerd dat 
beroepskrachten te allen tijde gezien of gehoord kunnen worden. Het beleid is voorgelegd aan de 
oudercommissie en de oudercommissie heeft ermee ingestemd. 
  

Gedurende vrijwel de gehele dag zijn er tenminste twee beroepskrachten op iedere groep 
aanwezig. Op momenten dat dit niet zo is zijn er tenminste twee beroepskrachten en of de 
leidinggevende en of houder op het dagverblijf aanwezig. 
  
De verschoonruimte is in het midden van alle groepen. Deze ruimte is open en de beroepskrachten 
kunnen elkaar zien en horen. 
De slaapruimte wordt elke 10-15 minuten bezocht door een beroepskracht. 

Er zijn ook babyfoons aanwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Risico-inventarisatie veiligheid 

  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
  Pedagogisch beleidsplan 
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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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 6 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 1.50 lid 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 1.50 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) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 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 1.50 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 : 3842GL HARDERWIJK 

KvK nummer : 53110226 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 

Postcode en plaats : 7300AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  D. Terlien 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : HARDERWIJK 

Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840AC HARDERWIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 18-03-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 27-03-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 02-04-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 04-04-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-04-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 11-04-2014 
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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. 

 
 
 

 


