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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 verzoek van de gemeente Harderwijk heeft er op d.d. 1 juli 2016 een nader onderzoek 
plaatsgevonden, waarbij de tekortkoming op het domein "Veiligheid en gezondheid" is beoordeeld, 

conform de aanwijzing van de gemeente Harderwijk van d.d. 14 juni 2016. 
  
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de voorwaarde: 
 De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen 

van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 

 

 
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 is coöperatief meegewerkt aan het onderzoek door de beroepskrachten en houder. 
  

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. 
  

Jaarlijks onderzoek 2016 
16-03-3016; Op het domein "veiligheid en gezondheid" is een tekortkoming vastgesteld. Aan alle 
andere onderzochte voorwaarden werd voldaan. 

  
Het nader onderzoek is uitgevoerd op 1 juli 2016. Dit nader onderzoek doet uitspraken over het 
doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek 
beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere inspectie-items. 

  
Voortgang 
De houder heeft zich ingespannen en de tekortkomingen hersteld. 
Zie voor een toelichting het rapport. 
 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
In het inspectierapport van het jaarlijks onderzoek van 16 maart 2016 is er een overtreding 
geconstateerd. In dit nader onderzoek wordt beschreven of de houder heeft zorggedragen voor 
verbeteringen ten aanzien van de overtreding en of er daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
Hieronder volgen de situaties die zijn aangetroffen op 16 maart 2016 met daarbij beschreven de 
aangepaste maatregelen die zijn getroffen en/of de aangepaste beschrijvingen in de risico-
inventarisatie: 
  

Verschonen; Het verschonen van kinderen in de groepsruimte gebeurt met name als er maar één 
beroepskracht in de groepsruimte aanwezig is. Bij meer beroepskrachten wordt de 
verschoonruimte gebruik. Indien er sprake is van een poepluier wordt er gebruik gemaakt van 
handschoenen. 
  
Verschoonkussen; Beroepskrachten geven aan het verschoonkussen te reinigen met allesreiniger of 
schoonmaakdoekjes na elke poepluier of als het verschoonkussen vies is. In het protocol 

gezondheid en veiligheid is dit aangepast en staat nu beschreven: "Reinig de verschoonplek na 
iedere verschoning of zo vaak als nodig". 

  
De loopwagen; de houder geeft aan dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de loopwagen 
mede naar aanleiding van een indicatie vanuit de branche organisatie. 
  

De stoeptegel; In de buitenruimte is de ontbrekende stoeptegel aangevuld. Er is geen sprake meer 
van een ontbrekende stoeptegel. 
  
Binnenmilieu slaapruimtes; de plattegrond is bekeken (van ongeveer 2010). De in gebruik zijnde 
slaapkamers zijn op de plattegrond benoemd als slaapruimtes. In het protocol gezondheid en 
veiligheid is opgenomen dat er in ruimtes zonder ramen ventilatievoorzieningen in het plafond zijn 
en dat deze altijd open staan. 

  
Andere bekeken risico's 
Behalve de hierboven beschreven risico's is ook gekeken naar andere risico's en bijbehorende 

maatregelen op het onderdeel gezondheid. Zo worden koelkasten schoongemaakt en wordt op 
vrijdag alle opengebroken levensmiddelen die in de koelkast staan weggedaan. 
  
Conclusie 

Er wordt voldoende zorggedragen voor het uitvoeren van de vastgestelde maatregelen/afspraken. 
Hieruit blijkt dat personen werkzaam bij het kindercentrum voldoende kennis hebben van de 
maatregelen volgend uit de risico-inventarisatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten op locatie) 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
 mailcontact houder 

 protocol gezondheid en veiligheid 
 protocol veiligheid 
 huisregels 
 plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 : 01-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 25-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-09-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-09-2016 
 

 

 


