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Het onderzoek 

 
 
Onderzoeksopzet 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 4 september 2018 is BSO Kleine Ikke in opdracht van de gemeente Harderwijk bezocht voor 
een jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende domeinen: 

• Pedagogisch klimaat; 
• Personeel en groepen; 
• Veiligheid en gezondheid; 
• Accommodatie. 
 

Daarnaast is in dit onderzoek de aanvraag voor het wijzigen van het aantal kindplaatsen 
meegenomen.  

 
 
Beschouwing 
 
BSO Kleine Ikke zit samen met het KDV in hetzelfde gebouw. 
  
De BSO beschikt op dit moment over twee ruimtes en er kan gebruik gemaakt worden van 'de kuil’ 
om te spelen. Daarnaast beschikken ze over een grote buitenruimte met een grasveld aan de ene 

kant voor sport en spel en een grasveld met drie heuvels waarop geklauterd, gecrost en gerend 
kan worden. 
  
BSO Kleine Ikke heeft een aanvraag voor het uitbreiden van de kindplaatsen ingediend bij 
gemeente Harderwijk. Op dit moment heeft de BSO 48 kindplaatsen en wil dit uitbreiden naar 60 
kindplaatsen. 

  

Inspectiegeschiedenis 
2016, jaarlijks onderzoek: Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen; 'pedagogisch 
klimaat' en 'personeel en groepen'. 
2017, nader onderzoek: De overtreding binnen het domein 'personeel en groepen' is hersteld, de 
overtreding binnen het domein 'pedagogisch klimaat' is nog niet volledig hersteld. 
2017, nader onderzoek: De overtreding binnen het domein 'pedagogisch klimaat' is hersteld. 

2017, jaarlijks onderzoek: Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Huidige bevindingen 
Binnen dit onderzoek is overleg en overreding toegepast binnen de voorwaarden 'pedagogisch 
beleid' en 'informatie'. 
Er is een overtreding geconstateerd binnen de voorwaarde 'beroepskracht-kindratio'. 
  

De bevindingen zijn terug te lezen in dit rapport. 

 

 
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 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 

aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
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. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 

Kleine Ikke heeft een algemeen beleidsplan dat geldt voor zowel het KDV als de BSO. De houder 
heeft daarnaast een pedagogisch werkplan gestuurd welke specifiek voor de BSO is geschreven. 
  
Aan de volgende items wordt onder andere voldaan: 
• Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de omgang met de 

basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de aard en de organisatie 
van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale 
omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen 
kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 
11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

  
Aan de volgende items wordt niet volledig voldaan: 
• Het afwijken van de beroepskracht-kindratio staat niet concreet beschreven voor de 

buitenschoolse opvang. Op schooldagen is deze afwijking niet van toepassing maar in 

vakanties kan er wel worden afgeweken van de b-kr. 
• In het pedagogisch beleidsplan wordt niet omschreven of er mogelijkheden zijn tot afname van 

extra dagdelen bij de BSO.   
 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden wat betreft bovenstaande punten. De houder heeft 
deze punten aangepast in het pedagogisch beleid en het aangepaste document op 19-09-2018 
naar de toezichthouder gestuurd. 

  
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting in de praktijk. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. 
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Pedagogische praktijk 
 

De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagmiddag 4 september. Bij aanvang van het 
inspectieonderzoek gaan de beroepskrachten de kinderen ophalen van de verschillende scholen. 
Kinderen die al opgehaald zijn spelen buiten totdat alle kinderen aanwezig zijn. Zodra alle kinderen 

er zijn gaan ze per basisgroep naar binnen om fruit te eten. 
 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
  
A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor de 
autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag 

van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen. 
  
Observatie: Begroeten 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. De beroepskrachten voeren korte gesprekjes over de schooldag en hebben 

zichtbaar aandacht voor elk kind dat op de BSO aankomt. 

  
Observatie: Contact/ affectie 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. De beroepskrachten gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. 
  

Observatie: Vertrouwde gezichten, zowel kinderen als beroepskrachten 
Kinderen hebben vaste/vertrouwde andere kinderen in de basisgroep, elke basisgroep heeft zijn 
eigen vaste beroepskracht(en). Hierdoor heeft elk kind vertrouwde gezichten op zijn/haar 
basisgroep. Dit blijkt uit het personeelsrooster, uit de kindplanning en tijdens de observatie is 
zichtbaar dat kinderen de beroepskrachten kennen en ervaringen met de beroepskrachten delen. 
  
Observatie: Mogelijkheid informatieoverdracht 

Beroepskrachten dragen actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun 
vragen en krijgen de gelegenheid om te zien waar het kind mee bezig is geweest. Tijdens de 
observatie worden meerdere kinderen opgehaald door ouders. De beroepskrachten nemen de tijd 
voor de overdracht en geven uitleg over het verloop van de dag. 

  
  

B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: 
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 
een veranderende omgeving. 
  
Observatie: Programma 
De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma welke elke dag wordt voorbereidt. 

Wanneer kinderen uit school komen mogen ze buiten spelen totdat iedereen er is, vervolgens 
wordt er fruit gegeten en daarna hebben de kinderen keuze uit drie activiteiten. Tijdens de 
observatie konden ze kiezen tussen: naar de speeltuin, huisje van suikerklonten maken of vrij spel. 
Na de activiteiten wordt er een cracker gegeten en daarna hebben de kinderen weer de 
mogelijkheid uit drie andere activiteiten. 
  
Observatie: Aandacht 

De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden contact 

met de rest van de groep zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder lijdt. Tijdens 
de creatieve activiteiten zitten de beroepskrachten bij de kinderen aan tafel en hebben gesprekken 
met de kinderen over onder andere de vakantie, de schooldag en over vriendjes/vriendinnetjes. 
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Observatie: Responsief 
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen. Tijdens de tweede ronde van activiteiten ligt een kind op de bank te lezen en de 
beroepskracht begint een gesprekje met het kind waar ze reactie op krijgt. Ze stelt voor om voor 

te lezen en gaat naast het kind zitten. Het kind is zichtbaar blij met de aandacht van de 
beroepskracht en gaat dichterbij de beroepskracht zitten. 
   
  
C. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

  
Observatie: Regie voeren 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor 'hoor en wederhoor'. Drie 
kinderen komen er niet uit wat betreft een fiets, de beroepskracht kijkt vanaf een afstand toe naar 
hoe dit verloopt. Hierna loopt ze naar het groepje kinderen toe, gaat door de knieën en gaat in 

gesprek met de kinderen. Tijdens dit gesprek geeft ze elk kind het woord en lost het samen met de 

kinderen op. 
  
Observatie: Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden met regelmaat gecomplimenteerd en de beroepskrachten 

gebruiken gepast taalgebruik in de gesprekken met de kinderen. 
  
  
D. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
  

Observatie: Afspraken en regels 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze consequent toe. 
Omgangsvormen staan ook aangegeven in de hal en op de groepen, kinderen worden hier aan 

herinnert indien nodig. 
  

Observatie: Verbondenheid met anderen 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen uit te 
sluiten. Bij het maken van de suikerklonthuisjes komt een kind kijken naar de creatie van een 
ander kind, ze stelt een paar vragen en benoemt dat ze het een mooi huisje vindt. 
  
Conclusie:  

Er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften wat betreft de pedagogische praktijk. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 

• Pedagogisch beleidsplan ((versie 18-09-2018)) 
• Pedagogisch werkplan ((versie 10-2018)) 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens de inspectie is het personenregister kinderopvang (PRK) ingezien. De 
vaste beroepskrachten welke werkzaam zijn op de BSO zijn geregistreerd, goedgekeurd en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de Wet kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beroepskrachten die aanwezig zijn op de locatie tijdens de inspectie, beschikken over een voor 

de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao kinderopvang. 
  
Bij BSO Kleine Ikke worden op dit moment geen beroepskrachten in opleiding en stagiairs ingezet. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de Wet kinderopvang. 
 

 
Aantal beroepskrachten 
 
Achterwacht 
Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, maken ze gebruik van een achterwachtregeling. En indien op grond 

van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht wordt ingezet, is ter 

ondersteuning tenminste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat omschreven dat beide situaties nooit voorkomen in 
verband met de grootte van de locatie. Ook wordt er altijd met twee pedagogisch medewerkers 
geopend en gesloten.  
  
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  
Beroepskracht-kindratio 
De toezichthouder heeft het personeelsrooster en de kindaantallen per basisgroep ingezien van 
week 35 en week 36. Door middel van een steekproef zijn de volgende gegevens uit deze 
documenten gehaald: 
  

Ten tijde van de inspectie (dinsdag 4 september) zien de basisgroepen er als volgt uit: 
  

 Basisgroep Aantal kinderen Aantal beroepskrachten Benodigde beroepskrachten 

Beuk 19 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Kastanje 12 kinderen 1 beroepskracht 2 beroepskrachten 

Wilg 8 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

  
Op basisgroep Kastanje zijn 12 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. Dit staat op de planning 

van deze dinsdag. Hiermee wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio; Eén beroepskracht 
mag maximaal 10 kinderen opvangen. 
  
De houder geeft in een mail aan dat kinderen met een flexibel contract soms worden gewisseld van 
groep om zo te voldoen aan de beroepskracht-kindratio. Dit komt alleen niet overeen met de 
dagplanning welke op locatie is ingezien. 
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Conclusie:  

Ten tijde van de inspectie is er een overtreding geconstateerd omtrent de beroepskracht-kindratio.  
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep voldoet niet aan de gestelde eisen. 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van 

tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten 
worden ingezet, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten 

wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in 
afwijking van het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren 
per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 

ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft 
van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van 
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op BSO Kleine Ikke wordt op dit moment opvang geboden in 3 basisgroepen. Kinderen met een 

vast contract hebben maximaal één vaste basisgroep, bij kinderen met een flexibel contract kan 
het voorkomen dat ze in een andere basisgroep worden opgevangen. De basisgroepen zijn 
duidelijk zichtbaar voor de kinderen door middel van pictogrammen, elke basisgroep heeft zijn 
eigen pictogram; de Wilg, de Kastanje en de Beuk. 
  
De houder heeft een uitbreiding kindplaatsen aangevraagd, in een gesprek met de toezichthouder 

geeft ze aan dat ze blijven werken met drie basisgroepen maar dat de indeling anders gaat 
worden: 2 groepen met kinderen met een vast contract en 1 groep met kinderen met een flexibel 
contract. Dit om meer rust en vastigheid te bieden. 
  
Mentorschap 
Elk kind heeft een mentor toegewezen gekregen. De mentor is een vaste beroepskracht van het 
kind en is werkzaam op de basisgroep van het kind. 

  

Hiermee voldoen ze aan de wettelijke eisen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de inspectie wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 

• Observaties 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Dagplanning; 04-09-2018 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
buitenschoolse opvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgestuurd. Dit is een beleid voor zowel het 
KDV als de BSO. Het beleid wordt aangevuld met diverse bijlagen; de risico-inventarisatie 2017, 
het actieplan (27-11-2017), de beleidscyclus en de klachtenregeling. 
  
Bovenstaande documenten zijn door de toezichthouder ingezien en beoordeeld. 

Aan de voorwaarden omtrent het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt voldaan. 
  
Aandachtspunt 
Vanaf januari 2019 gaat BSO Kleine Ikke gebruik maken van een extra groepsruimte. Deze 

groepsruimte is op dit moment nog niet opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid wat 
betreft eventuele risico's en te nemen maatregelen. Dit zal te zijner tijd nog aangepast moeten 
worden. 

  
In de praktijk is door middel van een steekproef gezien dat beroepskrachten werken conform het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
Zo worden kinderen erop geattendeerd dat de handen gewassen worden voor het eet- en 
drinkmoment, is op het buitenterrein door middel van gekleurde pionnen visueel aangegeven tot 
waar kinderen mogen komen, worden tafels schoongemaakt, zit er een ombouw om de 
verwarmingen en zijn de deuren voorzien van vingerstrips.   

  
EHBO 
De houder heeft de EHBO-certificaten van de beroepskrachten met EHBO-kwalificatie naar de 
toezichthouder gestuurd. Door middel van een steekproef is het personeelsrooster bekeken en is 
gezien dat elke dag ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen 
van eerste hulp aan kinderen.  

  

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

De houder heeft een actuele meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de website staan. 
De volgende voorwaarden worden onder andere omschreven in deze meldcode: 
• Een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
• Een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 

inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing 
over het al dan niet doen van een melding; 

• Een omschrijving van de stappen in het stappenplan. 
• De handelswijze wanneer een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat 

de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind. 

• De handelswijze wanneer een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat 
een ander werkzaam persoon zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind. 
• De handelswijze wanneer bij de houder bekend is geworden dat een bij de onderneming 

werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind. 
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De houder geeft aan dat er binnen de organisatie gewerkt wordt met aandachtsfunctionaris wat 
betreft huiselijk geweld en kindermishandeling. De kennis van alle beroepskrachten wordt door 

zowel de houder als de aandachtsfunctionaris up to date gehouden. Zo krijgen beroepskrachten via 
de mail, via vergaderingen met het gehele team of tijdens unitoverleggen (BSO en KDV apart) te 
horen wanneer er wijzigingen of vernieuwingen zijn.  

  
Tijdens de observatie geeft de beroepskracht aan dat ze de meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld kan inzien en dat deze regelmatig wordt besproken in een teamvergadering. Ook 
kan de beroepskracht signalen benoemen en is ze op de hoogte van de te nemen stappen indien ze 
vermoedens heeft. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 
• EHBO-certificaten 
• Sociale kaart 

• Website 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Notulen teamvergadering 
• Notulen unitoverleg 
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Accommodatie 
 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
 

Eisen aan ruimtes 
 
Bij de gemeente Harderwijk is een aanvraag voor uitbreiding kindplaatsen binnengekomen. BSO 
Kleine Ikke wil van 48 kindplaatsen uitbreiden naar 60 kindplaatsen. 
  
De houder geeft aan dat dit er in de praktijk als volgt uit gaat zien: 

  
Er zijn drie basisgroepen: 
  

 Groep: Maximaal aantal kinderen: Leeftijden kinderen: 

De Beuk 20 kinderen 4 t/m 12 jaar 

De Kastanje 20 kinderen 4 t/m 12 jaar 

De Wilg 20 kinderen 4 t/m 12 jaar 

  

De huidige bso-ruimtes zullen gebruikt worden en er komt een nieuwe ruimte bij. Deze nieuwe 
ruimte wordt de groepsruimte van de basisgroep 'de Kastanje'. Ze maken gebruik van de 
bestaande buitenruimte om buiten te spelen. 
  
Voor 60 kinderen dien je 210m2 binnenruimte beschikbaar te hebben. De houder heeft een 
plattegrond van de nieuwe ruimte en van de bestaande ruimtes gestuurd. Hieruit blijkt dat met het 
gebruik van bovenstaande ruimtes er voldoende binnenruimte aanwezig is voor 60 kinderen. 

  
Alle ruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 
leeftijd van de op te vangen kinderen. 
Zo zijn er meerdere spelletjes, stiften, potloden, klei en kapla te vinden. Daarnaast hebben de 
kinderen de mogelijkheid om te rusten op diverse banken en is er de mogelijkheid voor 
tafelvoetbal. 

  
Conclusie:  
Op basis van bovenstaande gegevens beschikt men over voldoende binnen- en buitenspeelruimte 
voor zowel de geregistreerde 48 kindplaatsen, als de aangevraagde 60 kindplaatsen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 
• Plattegrond 
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Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet kinderopvang 
stelt dat de houder moet zorgdragen voor: 
• Informatie; 
• Oudercommissie; 
• Klachten en geschillen. 

  
In dit onderzoek is alleen de voorwaarde omtrent het inspectierapport onderzocht en beoordeeld.  
  
 
Informatie 
 

Het inspectierapport van vorig jaar stond niet op de website van de houder. In overleg en 
overreding heeft de houder het inspectierapport binnen de gestelde termijn op de website 
geplaatst. 
 

Hiermee wordt er voldaan aan de voorwaarde. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Website 
• Inspectierapport 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 

bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 

het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De 
houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 

telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 

kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 

stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 

redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 

de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 

onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 

gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 

ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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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 :  S. Schrijver 
 

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

Planning 
Datum inspectie : 04-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-10-2018 

Zienswijze houder : 15-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-10-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Onze zienswijze betreffende de overtreding genoemd in het rapport n.a.v. het bezoek op 04-09-
2018 op de BSO van Kleine-Ikke is als volgt: 
 

Op 04-09-2018 is ons inziens voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Immers de basisgroep De 
Kastanje en De Wilg stonden samengevoegd. Met respectievelijk 12 en 8 kinderen, waren er dus 
samen 20 kinderen aanwezig en met 2 pedagogisch medewerksters is aan de Beroeps-kindratio 
voldaan. 
 
Op 04-09-2018 is er voor gekozen om niet de kinderen met een flexibel contract naar een andere 
basisgroep te wisselen. Door samen te voegen kunnen de kinderen met een flexibel contract bij de 

kinderen van hun basisgroep aan tafel zitten en in dezelfde ruimte blijven. 
 
Het samenvoegen van De Kastanje en De Wilg stond niet als zodanig benoemd onderaan de 

Dagplanning. Vanaf 09-10-2018, na het ontvangen van het concept rapport, wordt op de 
Dagplanning gezet of er wordt samengevoegd. 
 
Wij danken de GGD voor de samenwerking. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


