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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 juni 2017 een nader onderzoek 

plaatsgevonden, waarbij de tekortkoming op het domein "Binnenruimte" en het aandachtspunt 
toestemmingsformulier is beoordeeld, conform de aanwijzing van de gemeente Harderwijk. 
  
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de voorwaarde: 

 Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
 Toestemmingsformulier- Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming 

van de ouders in een overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen 

 

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

  
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. 

  
Nader onderzoek 2016 
01-07-2016; De tekortkoming bij het jaarlijks onderzoek van 16-03-2016 zijn onderzocht. Er is 
geconstateerd dat de tekortkoming van het jaarlijks onderzoek zijn hersteld. 
  

Jaarlijks onderzoek 2017 
22-02-2017; Op het domein "Binnenruimte" en "Opvang in groepen" is een tekortkoming 
vastgesteld en er is een aandachtspunt op het toestemmingsformulier. Aan alle andere 
onderzochte voorwaarden werd voldaan. 
  
Het nader onderzoek is uitgevoerd op 1 juni 2017. Dit nader onderzoek doet uitspraken over het 

doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkoming “Binnenruimte” en het 
aandachtspunt toestemmingsformulier. 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 tekortkoming en het aandachtspunt zijn hersteld. 
  

Zie voor een toelichting het rapport. 

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

Personeel en groepen 

 
  
 
Opvang in groepen 

 

Tijdens het onderzoek op 22-02-2017 is een aandachtspunt gegeven voor het 
toestemmingsformulier: De wet Kinderopvang zegt: "Kinderen worden alleen met vooraf gegeven 
schriftelijke toestemming van de ouders in een overeengekomen periode in één andere stamgroep 
opgevangen". Op het toestemmingsformulier van KDV Kleine- Ikke is niet vermeldt voor welke 
periode dat geldt. Dit dient aangepast te worden. 

  
De toezichthouder heeft een aangepast toestemmingsformulier ontvangen. Daarin wordt de 
overeengekomen periode vermeldt. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Toestemmingsformulieren 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

Binnenruimte 
 
Uit het onderzoek van 22-02-2017 blijkt dat de twee groepen Reuzenstap en Kikkersprong 
gedurende de hele week in dezelfde ruimte verblijven. 
  
De toezichthouder heeft tijdens het nader onderzoek geconstateerd dat de houder inspanningen 

heeft verricht. 
  
De groep Kikkersprong maakt gebruik van de oude BSO ruimte die naast de groep Reuzenstap zit. 

De ruimtes zitten naast elkaar en zijn met een deur aan elkaar verbonden. De houder geeft aan 
dat er maximaal twee keer per week samengevoegd zal worden wanneer het kindaantal dat toelaat 
(maximaal 16 kinderen). Als de twee groepen worden samengevoegd, wordt een brief op de deur 
aangegeven aan ouders. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (houder) 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan versie april 2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 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 :  W. van Pijkeren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 

 
Planning 
Datum inspectie : 01-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-06-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


