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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. 
 
Op 19-09-2017 is de buitenschoolse opvang van Kleine- Ikke in opdracht van de gemeente 

Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op de dagelijkse 
praktijk, 'opvang in groepen' en 'Informatie'  

 

 
Beschouwing 
 
BSO Kleine Ikke zit in een locatie samen met het KDV en de peuteropvang. 
  
De BSO beschikt over twee ruimtes en er kan gebruik gemaakt worden van "de kuil" om te spelen. 

De BSO beschikt 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. 
  
Tijdens de inspectie zijn er totaal 33 kinderen aanwezig met vier beroepskrachten en een stagiaire. 
Twee daarvan zijn vaste invalkrachten. De kinderen zijn ingedeeld in drie vaste basisgroepen. 
  
De inspectie heeft plaats gevonden op een dinsdagmiddag vanaf 15.00uur. 

  
Inspectiegeschiedenis: 

- Tijdens de inspectie in 2015 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 
- Tijdens de inspectie in 2016 is een tekortkoming geconstateerd op het domein 'Pedagogisch       
klimaat" onderdeel 'pedagogisch beleid' en op het domein 'Personeel en groepen' onderdeel 
'opvang in groepen'. 

- Tijdens het naderonderzoek op 13-02-2017 blijkt dat de tekortkomingen het onderdeel 
'pedagogisch beleid' nog niet volledig zijn hersteld.   
- Tijdens het naderonderzoek op 30-03-2017 blijkt dat de tekortkomingen op het onderdeel 
'pedagogisch beleid' zijn hersteld. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het domein 'Ouderrecht' onderdeel 'Informatie'. 

De houder heeft binnen de hersteltermijn van twee dagen de jaarlijkse inspectie rapport van 21-
12-2016 op de website geplaatst. 

  
De bevindingen zijn terug te lezen in dit rapport. 

 

 
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. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De inspectie vindt plaats op een dinsdag middag vanaf 15.00 uur. Er zijn nog geen kinderen 
aanwezig. Een beroepskracht blijft op de BSO om de eerste kinderen op te kunnen vangen. De 
overige beroepskrachten halen de kinderen van school. Tussen 15.15 uur en 15.45 uur komen de 
kinderen binnen. 
  
Er zijn drie basisgroepen (De Wilg, De Beuk en de Kastanje). De kinderen worden in vaste 

basisgroepen geplaatst. Iedere basisgroep heeft maximaal 20 kinderen. 
  
De volgende observaties hebben plaats gevonden: 
- binnenkomst van de kinderen 
- eet en drink moment 
- buitenspelen. 

- knutsel activiteit 
  
Waarborgen van de emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  
Begroeten 
De kinderen worden door de beroepskracht enthousiast begroet bij binnenkomst. Bijvoorbeeld: "Hé 

X, hoe gaat het met je?" De kinderen komen ontspannen binnen. 

  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Er is een aangename sfeer op de groepen. De meeste kinderen laten zien dat ze op hun gemak 
voelen. De kinderen lachen met elkaar en praten over allerlei dagelijkse dingen. De emoties zijn 
passend bij de situatie. 
  

Zorgdragen voor de persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 
  
Programma en initiatief/kiezen 
Nadat de kinderen hun jassen op hebben gehangen, gaan ze in hun eigen groepsruimte aan tafel 

zitten. Er staat drinken en fruit klaar. De beroepskrachten vertellen waar de kinderen uit mogen 
kiezen om te doen; in de speeltuin spelen, spelletjes spelen op het veld of knutselen. 
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Aandacht 
Twee kinderen zien een beest op een stoel zitten. De beroepskracht komt er bij en zegt: "Weten 
jullie wat dat is?" De kinderen weten het niet en de beroepskracht vertelt dat het een sprinkhaan 
is. 
Tijdens de observatie komen de kinderen naar de beroepskrachten toe om bijvoorbeeld te vertellen 

dat de fiets van een kind stuk is of dat een kind die avond patat gaat eten. De beroepskrachten 
zijn geïnteresseerd en reageren op wat het kind vertelt. Ze stellen vragen of maken een grapje. Ze 
hebben ondertussen oog voor wat op de groep gebeurd. 
  
Zorgdragen voor de sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
  

Samen spelen samen leren 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. De beroepskrachten hebben drie activiteiten waar kinderen in mogen kiezen: naar de 
speeltuin, spelletje op het veld of knutselen. 9 kinderen kiezen om naar de speeltuin te gaan, 15 
kinderen kiezen om een spelletje te spelen op het veld en 9 kinderen kiezen om te gaan knutselen. 
De kinderen doen actief mee. Er heerst een ontspannen sfeer tijdens de activiteiten.   

  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
  
Eenduidig handelen 
De kinderen spelen op het veld een spel. Een kind roept paar keer een ongepast woord. De 
beroepskracht zegt: "X we gaan netjes praten hè?" 

Twee kinderen hebben stokken in hun handen. De beroepskracht zegt: "Doen jullie voorzichtig? 
Jullie mogen de stokken wel laten liggen". De kinderen leggen de stokken neer. 
  

Conclusie: 
De vier basiscompetenties worden gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 23-01-2017) 
 Pedagogisch werkplan (Versie mei 2017) 
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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 
 

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent gedrag van de 4 aanwezige beroepskrachten en 
een stagiaire ingezien. Deze verklaringen voldoen aan de gestelde eisen. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Van alle beroepskrachten zijn de beroepskwalificaties ingezien op locatie. Daaruit blijkt dat ze in 

het bezit zijn van passende beroepskwalificaties zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
 
Opvang in groepen 
 
Tijdens de inspectie zijn er totaal 33 kinderen aanwezig. Er zijn 3 basisgroepen; de Beuk, de Wilg 
en de Kastanje. Ieder kind heeft zijn eigen basisgroep. Per basisgroep worden maximaal 20 

kinderen opgevangen. 
  
De BSO heeft twee groepsruimtes tot haar beschikking. Tijdens de inspectie zitten de basisgroepen 

de Kastanje en de Beuk samen in een groepsruimte. Tijdens het eten en drinken zitten de groepen 
samen met de beroepskracht apart aan een tafel. Groep de Wilg zit in een andere groepsruimte. 
  

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit een steekproef van week 38 is de beroepskracht- kindratio als volgt geregeld: 
  
Basisgroep de Wilg: 
  

Dag Aantal aanwezige kinderen Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Benodigd aantal 
beroepskrachten 

maandag  15  2  2 

dinsdag 17 2 beroepskrachten en een 
stagiaire 

2 

woensdag  Sluitingsdag i.v.m. 
personeelsfeest 

    

donderdag  17  2  2 

vrijdag  9 samengevoegd met de 
twee andere groepen 

 2  2 

  
Basisgroep de Beuk: 

  

Dag Aantal aanwezige kinderen Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Benodigd aantal 
beroepskrachten 

maandag  10  1  1 

dinsdag 8 1 1 

woensdag Sluitingsdag i.v.m. 
personeelsfeest 

    

donderdag  15  2  2 

vrijdag  3 samengevoegd met de twee 
andere groepen 

 2   
 2 
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Basisgroep de Kastanje: 
  

Dag Aantal aanwezige kinderen Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Benodigd aantal 
beroepskrachten 

maandag  6  1  1 

dinsdag 7 1 1 

woensdag  Sluitingsdag i.v.m. 

personeelsfeest 

    

donderdag  9  1  1 

vrijdag  5 samengevoegd met de twee 
andere groepen 

 2  2 

  
  
De houder geeft in de mail van 11-10-2017 aan dat op vrijdag 22-09-2017 de drie basisgroepen 

zijn samengevoegd. Totaal waren die dag 17 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Dit 
voldoet aan het aantal benodigde beroepskrachten. 
  

  
 



 

8 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-09-2017 
Kleine Ikke te Harderwijk 

 

Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’, onderdeel 'Informatie'. 

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een 
oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
  
Informatie 
 

BSO Kleine Ikke heeft samen met het KDV een gezamenlijke website. 
  
Voorwaarde 1. 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
De houder geeft in de mail d.d. 11-10-2017 aan: 
"Op de site staat het Pedagogisch beleidsplan (Algemene Informatie> Uw kind staat Centraal). In 
het Pedagogisch Beleidsplan staat dat wij Werkplannen en protocollen hebben en dat deze in 

mappen op de groepen staan ter inzage voor ouders. Hierin staat het te voeren beleid beschreven. 
Als er aanpassingen in het Pedagogisch beleidsplan zijn opgenomen, wordt dit genoemd in de 
nieuwsbrief voor ouders van Kleine-Ikke.  
Tijdens de rondleiding en intake wordt uitleg gegeven over het beleid". 
  
De houder heeft een nieuwsbrief van januari- februari 2017 voor ouders toegestuurd waarin staat: 
“Het aangepaste Pedagogisch Beleidsplan vindt u ook op de site van Kleine-Ikke". 

  
Voorwaarde 2 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 

mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
Uit het onderzoek blijkt dat de houder het jaarlijkse inspectierapport van 12-12-2016 niet op de 
website heeft geplaatst. 

  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden: de houder heeft binnen de hersteltermijn van twee 
dagen het jaarlijkse inspectierapport van 21-12-2016 op de website geplaatst. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  
Voorwaarde 3. 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 
onder de aandacht van ouders.   
Op de website staat de klachtenregeling en het klachtenjaarverslag 2016 vermeldt. 

  
Uit het klachtenjaarverslag blijkt dat er geen feitelijke interne en externe klachten in 2016 zijn 
geweest. 
  

De houder geeft in de mail d.d. 11-10-2017 aan: 
"Het klachtenverslag wordt met de Oudercommissie besproken. Dit staat in de notulen van de 
Oudercommissie. De notulen staan op de site van Kleine-Ikke ter inzage van de ouders (Tevreden 
ouders>Oudercommissie). 
(bijlage Notulen bijeenkomst oudercommissie Kleine-Ikke (OC) april 2017)" 
  

Voorwaarde 4. 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te 
leggen op passende wijze onder de aandacht van ouders.  
  

De houder heeft deze mogelijkheid op de website geplaats om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen. 
  

De houder geeft aan dat een poster van Het Klachtenloket Kinderopvang in het gebouw van Kleine- 
Ikke hangt. 
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Voorwaarde 5. 
De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het 
afgelopen jaar tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
  
Het klachtenjaarverslag staat op de website vermeldt. Hierdoor het is het voor ouders het 

klachtenjaarverslag inzichtelijk. 
  
Conclusie: 
- De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
- Na overleg en overreding; De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport     
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. 
- De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de   

aandacht van ouders.   
-  De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van ouders. 
- De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen        
jaar tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
  

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Nieuwsbrieven (januari- februari 2017 en juli 2017 (website)) 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 23-01-2017) 

 Notulen oudercommissie d.d. 11-04-2017 
 Klachtenjaarverslag oudercommissie 2016 
 Klachtenjaarverslag 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 

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 is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 

van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(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 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(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 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 

de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(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 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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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 :  W. van Pijkeren 
 

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

Planning 
Datum inspectie : 19-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2017 
Zienswijze houder : 23-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 25-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze houder kindercentrum 
  
Kleine-Ikke dankt de GGD voor de samenwerking bij het reguliere onderzoek van september 2017 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


