
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
Kleine Ikke (KDV) 
Melis Stokelaan 93 
3842 GL HARDERWIJK 
Registratienummer 800234789 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toezichthouder:   GGD Noord en Oost Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Harderwijk 
Datum inspectie:    16-03-2016 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 20-05-2016 
 



 

2 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-03-2016 
Kleine Ikke te HARDERWIJK 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 6 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 8 

Inspectie-items .................................................................................................................. 10 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 13 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 13 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 14 



 

3 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-03-2016 
Kleine Ikke te HARDERWIJK 

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. 

 

 
Beschouwing 
 

Deze locatie is gelegen in de wijk Stadsdennen. In het gebouw bevinden zich het kinderdagverblijf 
en een locatie voor buitenschoolse opvang van dezelfde houder. Een aantal ruimtes zijn voor 

derden.  
Er zijn 6 groepen, waarvan 4 verticale groepen en een babygroep en een peutergroep. Er zijn 
recent een aantal extra groepen geopend. Dit past binnen de reeds geregistreerde kindplaatsen in 
het landelijk register. De groepsruimtes zijn ruim. Er is sprake van zelfsturende teams. 
De ruimtes worden opnieuw geverfd. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Jaarlijks onderzoek 2014 
18-3-2014: Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. 
   
Jaarlijks onderzoek 2015 
29-01-2015; Op het domein "Veiligheid en gezondheid", zijn een tweetal tekortkomingen 

vastgesteld. Aan alle andere onderzochte voorwaarden werd voldaan. 
  

Nader onderzoek 2015 
07-05-2015; De tekortkomingen vastgesteld bij het jaarlijks onderzoek van 29-01-2015 zijn 
onderzocht. Er is geconstateerd dat de tekortkomingen van het jaarlijks onderzoek zijn hersteld. 
  

Belangrijkste bevindingen 
Aan de meeste voorwaarden wordt voldaan. Op het domein "veiligheid en gezondheid" is een 
tekortkoming geconstateerd. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie heeft plaatsgevonden op woensdag. Alle groepen zijn open, twee groepen zijn 
samengevoegd in één groepsruimte. Op meerdere groepen heeft een observatie plaatsgevonden. 
Het eet- en drinkmoment is geobserveerd, vrij spel binnen, het aanbieden van een 
knutselactiviteit, het buitenspelen en  een aantal verschoonmomenten. 

  
Hieronder volgen eerst beschrijvingen van de observaties ten aanzien van de pedagogische 

basisdoelen. Daarna volgen de conclusies over de pedagogische basisdoelen, waarbij de 
schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen. 
  
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 

De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme manier en ondersteunende manier op 
kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten 
(meestal) op een passende wijze aan op de interesse en emoties die individuele kinderen 
aangeven. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één) van de beroepskrachten. 
In de verschoonruimte vraagt een beroepskracht aan een kind: "Heb jij ook een plasje gedaan?" 
Het kind zegt nee. De beroepskracht reageert: "Geeft niet, proberen we het zo weer." 
Tijdens het drinken houdt een kind de tuitbeker andersom. De beroepskracht zegt tegen het kind: 

"Je moet de tuitbeker andersom houden." Dat doet het kind. De beroepskracht reageert: "Goed 
zo." 
  

Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

 Na het buiten spelen, gaan de kinderen naar binnen. De handen worden gewassen. Een 
beroepskracht zegt tegen een kind: "Kind X, eerst even handen wassen. Kijk eens wat een 
vieze handen. Kijk een, houd hand maar hieronder (zeepdispenser)." De beroepskracht 
begeleidt de hand van het kind onder de zeep en zorgt dat er zeep op de hand komt. 

 Bij de lunch, krijgen de kinderen eerst een beter drinken. De beroepskracht zegt tegen een 
kind: "Ga maar even drinken, dan krijg je een boterham." 

 Bij de lunch, krijgen de kinderen eerst een boterham met worst of kaas. De beroepskracht 
vraagt aan elk kind: "Wat wil jij op je boterham, worst of kaas?" 

 Als het kind klaar is met eten, zegt het kind "op". De beroepskracht vraagt: " en je melk dan?" 

Het kind pakt de beker melk en neemt een slok. 
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competentie 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
Als het fruit eten en drinken klaar is, vraagt de beroepskracht: “Zullen we een liedje gaan zingen?" 
Ja, reageert een kind. Olifantje, zegt een ander kind. Zullen we die eerst doen, vraagt de 
beroepskracht. Ja. Het liedje wordt gezongen. Als het liedje klaar is, zegt een kind: Maneschijn. 

Het liedje maneschijn wordt gezongen. Er worden nog een aantal liedjes meer gezongen, de 
kinderen mogen aangeven welk liedje. Tijdens het zingen, worden door de kinderen ook 
bijbehorende bewegingen uitgevoerd.  
  
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
 De kinderen zitten aan tafel en krijgen drinken, fruit en een soepstengel. De beroepskracht 

zegt tegen een kind dat met volle mond praat: "Even je mondje leegeten, dan pas kun je 
praten." 

 Als de kinderen naar buiten gaan, roept de beroepskracht de kinderen en moeten de kinderen 
plaatsnemen op de lage bankjes bij de deuropening. De meeste kinderen doen dat, een aantal 
kinderen blijven lopen. De beroepskracht reageert hierop door te zeggen: "Kind X, blijf even 
zitten." 

 Activiteiten worden veelal begonnen en afgesloten met een liedje. Zoals als de kinderen van 
buiten naar binnen gaan, wordt er een voetenstamp-liedje gezongen. Voor het eten wordt een 
liedje gezongen. 

  
Aandachtspunt 
Aangegeven wordt dat het kinderdagverblijf is gegroeid in aantal groepen. Op de website is dit 
bijgewerkt, in het pedagogisch beleidsplan moet dit ook bijgewerkt worden. 

  
Conclusie 
De houder draagt zorg voor het waarborgen van de vier competenties. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten op locatie) 
  Observaties 

  Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan2, 1docx2.1) 
  Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan kinderopvang, versie 2013) 
 www.kleine-ikke.nl 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". Er worden 

eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent worden 
voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De verklaringen omtrent gedrag van de tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten, stagiaires 
en de administratieve kracht zijn overlegd. Deze verklaringen voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De diploma's van de tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. De aanwezige 
beroepskrachten zijn in het bezit van een kwalificatie conform cao kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De beroepskrachten geven aan dat het voorkomt, zeker op woensdag en vrijdag, dat groepen 
worden samengevoegd. Tijdens de inspectie zijn de groepen drakenheuvel en droomwereld 

samengevoegd. Van beide groepen is een beroepskracht aanwezig op de samengevoegde 
groep. De beroepskrachten geven aan dat het per keer wordt bekeken welke groepen worden 
samengevoegd. Alle combinaties zijn mogelijk. 

  
Houder heeft aangegeven dat een stamgroep een vaste groep kinderen is met vaste 
beroepskrachten, maar dat de stamgroep niet is gekoppeld aan een vaste ruimte. Het formulier dat 
ouders toestemming geven dat een kind in een andere stamgroep wordt opgevangen, wordt alleen 
ingevuld als een kind, zonder andere kinderen uit die groep en zonder beroepskrachten uit de 
groep, wordt opgevangen in een andere groepsruimte. 
  

In het pedagogisch beleidsplan staat: "De hoofdregel is dat een kind in de dagopvang en de 
buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt 
deze groep een stamgroep genoemd." 

  
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen geeft weer over opvang in groepen in 
artikel 5, lid 1: "Dagopvang vindt in beginsel plaats in vaste groepen met vaste beroepskrachten in 
een vaste groepsruimte." 

  
Aandachtspunt 
Met het samenvoegen moet rekening worden gehouden met de voorwaarde: "Een kind maakt 
gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes". 
Het gebruik van het toestemmingsformulier dat ouders vooraf toestemming geven om een kind in 
een andere stamgroep op te vangen dan de vaste stamgroep dient ruimer te worden gehanteerd. 

Ook als er meerdere kinderen in een andere stamgroep worden overgeplaatst, zonder dat een 
vaste beroepskracht meegaat, is toestemming vooraf nodig. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is op de groepen de hieronder genoemde samenstelling en aantal 
beroepskrachten aangetroffen: 
  

Groep Aanwezige kinderen met leeftijd Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Elfentuin 3 kinderen van 0 jaar, 4 kinderen van 1 jaar en 2 
kinderen van 2 jaar 

2 beroepskrachten 

Wonderland 2 kinderen van 1 jaar, 5 kinderen van 2 jaar 2 beroepskrachten 

Droomwereld 3 kinderen van 1 jaar en 2 kinderen van 2 jaar 1 beroepskracht 

Drakenheuvel 3 kinderen van 1 jaar, 1 kind van 2 jaar 1 beroepskracht 

  
Het aantal aanwezige beroepskrachten komt overeen met de uitkomst verkregen op de website 

1ratio.nl. 
  
Conclusie 
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskrachten op locatie) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-monitor wordt gebruikt voor het inventariseren van de risico's op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. Begin 2016 zijn de risico's nagelopen. De risico-monitor is ter plekke 
ingezien. In alle ruimtes zijn de risico's nagelopen. 

  
Er zijn diverse protocollen opgesteld, zoals protocol veiligheid en protocol gezondheid en 
veiligheid.  

  
Tijdens de inspectie zijn er meerdere situaties geobserveerd, waaruit blijkt dat er niet structureel 
gehandeld wordt conform de maatregelen die zijn opgesteld: 
  

 Op de locatie is een aparte verschoonruimte aanwezig. Tevens is er een verschoontafel 
aanwezig in alle groepsruimten. Deze verschoontafels hebben geen aparte wastafel, de 
bedoeling is dat er in de verschoonruimte de handen worden gewassen. Uit observatie en 
gesprek met de beroepskrachten is gezien dat een aantal beroepskrachten de handen na het 
verschonen wassen in de keuken op de groepsruimte, waar ook het voedsel wordt bereid (bv. 
flesvoeding). De ene beroepskracht geeft aan dit wel te doen, de ander niet. In het protocol 
gezondheid en veiligheid, versie maart 2016 staat hierover: "Voedselbereiding en verschonen 

gebeurt op een gescheiden plaats". 
 Uit de observatie is gebleken dat na het verschonen niet altijd het verschoonkussen wordt 

schoongemaakt. In het protocol gezondheid en veiligheid staat beschreven: "Reinig de 

verschoonplek na iedere verschoning". 
 De beroepskrachten geven aan dat een baby (die nog niet zelf kan lopen) 10 à 15 minuten in 

een loopwagen zit. Tijdens de inspectie is gezien dat een kind gedurende het buiten spelen de 

gehele tijd in het loopstoeltje zit, dit duurde langer dan 15 minuten. Aan het gebruik van 
loopstoeltjes zijn risico's verbonden (o.a. www.veiligheid.nl). Er staan hier geen afspraken over 
vastgelegd. 

 Op de buitenruimte ontbreekt in het betegelde gedeelte een stoeptegel. In het protocol 
veiligheid staat: "Egaliseer kuilen, vervang kapotte tegels, leg verzakte tegels recht, 
herbestraat evt. de ondergrond van de speelplaats of parkeerplaats, maak hoogte verschillen 
zichtbaar bv. door kleurverschillen."  

 Het kinderdagverblijf heeft diverse slaapruimtes en geeft aan in het protocol gezondheid en 
veiligheid dat er in verblijfsruimtes moet worden zorggedragen voor een adequaat 
binnenmilieu. Slaapruimtes zijn verblijfsruimtes. Er is een inpandige slaapruimte, die het 

afgelopen jaar in gebruik is genomen. Deze slaapruimte heeft geen ramen, wel twee deuren 
(aan beide kanten van de ruimte). De beroepskrachten geven aan de ruimte te luchten als er 
geen kinderen slapen, met name aan het begin van de dag en het einde van de dag. In het 
protocol gezondheid en veiligheid staat vermeld: "Onze ruimtes hebben voldoende 

ventilatiemogelijkheden in de vorm van klapramen. De groepsleiding moet ervoor zorgen dat 
de ventilatievoorzieningen altijd open staan." Dat kan niet in deze ruimte. Houder heeft 
aangegeven dat er via het plafond natuurlijke ventilatie is met de buitenlucht. Dit staat niet 
beschreven. 

  
Uit gesprek met de houder is gebleken dat houder het vervangen van bedden die niet meer 

voldoen aan de eisen van de VWA, in gang heeft gezet. Op korte termijn zijn de bedden vervangen 
door bedden die voldoen aan de meest recente eisen. 
  
Conclusie 

Er wordt onvoldoende zorggedragen voor het uitvoeren van de vastgestelde 
maatregelen/afspraken. Hieruit blijkt dat personen werkzaam bij het kindercentrum onvoldoende 
kennis hebben van de maatregelen volgend uit de risico-inventarisatie. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 

van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview anderen (beroepskrachten op locatie) 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid (op locatie de risico-monitor ingezien) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (op locatie de risico-monitor ingezien) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 

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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 

twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 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)   
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) 
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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 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 1 en 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 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 

valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid 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 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 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 : 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 :  Mw. T. Dudok van Heel 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 

 
Planning 
Datum inspectie : 16-03-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 04-05-2016 
Zienswijze houder : 20-05-2016 
Vaststelling inspectierapport : 20-05-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-05-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-05-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 26-05-2016 
 

 

 



 

14 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 16-03-2016 
Kleine Ikke te HARDERWIJK 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij danken de GGD voor haar onderzoek. De door u benoemde punten zullen wij uitvoerig 
bespreken met onze medewerkers en zorg dragen dat zij kennis hebben van de maatregelen 
volgend uit de risico-inventarisatie. 

  
De missende tegel in de buitenspeelruimte is ondertussen vervangen. 
  
  
Met vriendelijke groet 
  

Alex Lucassen 

 
 
 

 


