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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 woensdag 22 februari 2017 is kinderdagverblijf Kleine Ikke in opdracht van de gemeente 

Harderwijk bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het 
onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, het pedagogisch 
beleidsplan, opvang in groepen en de binnenruimte. 
 

 
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. 
  
Inspectiegeschiedenis 
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 die zijn 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 
16-03-2016; Aan de meeste voorwaarden wordt voldaan. Op het domein "veiligheid en 
gezondheid" is een tekortkoming geconstateerd. 
  
Nader onderzoek 2016 
01-07-2016; De tekortkomingen die zijn vastgesteld bij het jaarlijks onderzoek van 16-03-2016 
zijn onderzocht. De houder heeft zich ingespannen en de tekortkomingen hersteld. 

 
Belangrijkste bevindingen 
Aan de meeste voorwaarden wordt voldaan. Op de domeinen "opvang in groepen" en 
"binnenruimte" is een tekortkoming geconstateerd. 

  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden; de houder heeft binnen de hersteltermijn van 5 

dagen in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven, toegevoegd in het pedagogisch beleidsplan. Zie 
1.10. Pedagogisch beleid.  
  
Er is een aandachtspunt bij domein "personeel en groepen". Zie 2.3 Opvang in groepen- 
toestemmingsformulier.  
  

Verdere toelichting is 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 

 
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. 
  

 
Pedagogisch beleid 
 
KDV Kleine-Ikke heeft een pedagogisch beleidsplan en een werkplan. 
  
In het pedagogisch beleidsplan zijn aantal zaken beschreven bijvoorbeeld: 
- De vier competenties 

- Visie 
- Welbevinden van kinderen 
  
In het werkplan staat o.a. beschreven: 
- Intake en wennen 
- Dagprogramma 

- Afscheid nemen 
  
In het pedagogisch beleidsplan ontbreekt de beschrijving van de wijze waarop het vierogenprincipe 
is vormgegeven. Dit staat wel beschreven op de website van kinderopvang Kleine -Ikke.  
  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden; de houder heeft binnen de hersteltermijn van 5 
dagen in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven, toegevoegd in het pedagogisch beleidsplan. 

Hiermee wordt voldaan aan de wet Kinderopvang. Zie 1.10. Pedagogisch beleid.  
  
  
Pedagogische praktijk 
 
De observatie heeft plaatsgevonden op woensdagochtend. Alle groepen zijn open, twee groepen 

zijn samengevoegd in één groepsruimte. Op meerdere groepen heeft een observatie 
plaatsgevonden. 
  
Het volgende is geobserveerd: 
- Het eet (fruit)- en drinkmoment 
- Opruimen 

- Knutselactiviteit 
- Vrij spel. 

  
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. 
  

Kinderen worden met 'X' of 'Y' benoemd. 
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Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
  
Respectvol intimiteit 
Er zijn twee groepen samengevoegd. Een beroepskracht loopt van de groep af. Een meisje moet 

huilen en kijkt haar na. De andere beroepskracht pakt het meisje op en zegt: "Kom maar, ze komt 
zo terug". Het meisje is daarna stil. De beroepskracht zet haar daarna op de grond om te kunnen 
spelen, maar kijkt vervolgens waar de andere beroepskracht blijft en begint zachtjes te huilen. Als 
de beroepskracht eraan komt lopen, pakt ze het meisje op en loopt rustig over de groep. Daarna 
gaat de beroepskracht op de grond zitten en vertelt aan het meisje wat ze zo gaan doen: "We gaan 
zo fruit eten". De beroepskrachten laten zien dat ze vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact 
met kinderen hebben. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die daarom vragen 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen). De beroepskracht laat zich bij iedere vorm van fysieke 
intimiteit leiden door de reactie van het kind. 

  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen 
  
Vertrouwde gezichten- medewerkers 

Op de groepen zijn 1 of 2 beroepskrachten werkzaam. Op de groep Drakenheuvel geeft een 
beroepskracht aan dat naast de vaste beroepskracht, een vaste invalkracht tijdens de inspectie aan 
het werk is op deze groep. De beroepskrachten en de houder geven aan dat op rustige dagen, 
groepen samen worden gevoegd samen met een vaste beroepskracht bijvoorbeeld op de woensdag 
en de vrijdag. Er wordt dan gekeken naar de beroepskracht-kindratio. Er is sprake van maximaal 3 
beroepskrachten die de groep begeleiden. 
  

Overgangen 
De vaste beroepskracht op de babygroep geeft aan dat baby's die 1 jaar worden, vooraf gaand 
wennen op de verticale groep. Dit gebeurt meestal 1 week voordat het kind 1 jaar wordt. Als het 

moment van wennen goed gaat, blijft het kind de hele dag op de groep. 
De beroepskracht geeft aan dat er een afscheidsfeestje georganiseerd wordt en dat ouders op de 
hoogte worden gebracht betreft deze wen periode. 
De beroepskracht geeft aan dat de overgang naar een nieuwe groep of nieuwe beroepskrachten  

geleidelijk verloopt; kinderen worden hierop voorbereid (bv bezoekje vooraf aan nieuwe groep, 
kennismaken met beroepskracht van nieuwe groep). 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
  

Verrijken 
Een beroepskracht gaat zitten waar een kind met het keukentje aan het spelen is. Het jongetje 
maakt 'eten' klaar. De beroepskracht volgt zijn spel. Ze verwoordt wat hij aan het doen is. Het 

jongetje bepaald wat hij doet en de beroepskracht speelt daarop in als de situatie daarom vraagt 
bijvoorbeeld het jongetje geeft een bakje aan de beroepskracht (er zit niks in) en de beroepskracht 
vraagt vervolgens wat erin zit. Als het jongetje aangeeft wat hij heeft gemaakt zegt de 
beroepskracht: "Wat lekker!". De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en 

verrijken van spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor 
vervolgspel. Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen 
blijft. 
  
Zelfredzaamheid 
Twee kinderen zitten aan tafel te verven. Twee beroepskrachten zitten daarbij aan tafel. De 
kinderen doen zelfstandig verf op hun papier en worden aangemoedigd door de beroepskrachten: 

"goed zo, wat mooi!" of "toppie gedaan!". 
Als de kinderen klaar zijn met verven gaan ze spelen. Een kind kan niet tot spel komen en lijkt zich 
te vervelen. Een beroepskracht vraagt of hij wil knutselen. Het kind reageert enthousiast en gaat 

aan tafel zitten bij de beroepskracht. De beroepskracht legt uit wat hij mag doen. Hij doet 
vervolgens zelfstandig lijm op zijn papier en de beroepskracht laat het kind daarna wat opplakken. 
De beroepskracht geeft hem daarna een compliment en zegt: "Goed zo!".  Kinderen krijgen de 

ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als hulp en 
'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
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Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competentie 
De kinderen zijn deel van de groep 
  
Participatie 
De beroepskracht geeft aan dat er opgeruimd moet worden omdat ze fruit gaan eten. De kinderen 

brengen speelgoed naar de open kast. De beroepskracht gaat op haar knieën erbij zitten. Als een 
kind knuffels komt brengen zegt ze: "X de knuffels mogen in het bakje" en wijst vervolgens in de 
richting waar dat staat. Het kind doet vervolgens de knuffels in de bak. De beroepskracht geeft de 
kinderen een compliment dat ze goed mee hebben geholpen. De beroepskrachten betrekken de 
kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De 
beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken 
en verantwoordelijk tonen. 

  
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
  
Uitleg en instructie 
Twee kinderen schuiven met de lege bakken over de grond, door de groep. De beroepskracht gaat 

door haar knieën en vertelt dat ze dat niet mogen doen omdat het kapot gaat. Een kind vraagt of 
hij de bakken mag optillen en de beroepskracht bevestigt dat optillen goed is. De beroepskrachten 
begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken in de groep. Ze 
leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke situatie hoort 
in termen van 'wat er wel mag'. 
  
Conclusie 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van de vier competenties. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten op locatie) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (Versie 23-01-2017) 
 Pedagogisch werkplan (Versie KDV 2.1) 
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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, houder 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 

 
Droomwereld en Wonderland 
Tijdens de inspectie zijn de groepen Droomwereld en Wonderland samengevoegd. Van beide 

groepen is een beroepskracht aanwezig op de samengevoegde groep. De beroepskrachten geven 
tijdens het interview aan dat het structureel voorkomt, dat groepen worden samengevoegd. Dit 
gebeurd vaak op de rustige dagen als er minder kinderen zijn en een beroepskracht alleen op de 

groep staat. De houder geeft per mail aan: "De pm-ers hangen dan een papier op de deur met de 
mededeling welke groepen samenvoegen en in welke ruimte ze zitten". 
  
Droomwereld en Elfentuin 
De beroepskrachten van Droomwereld en Elfentuin geven tijdens het interview aan dat het per 
week wordt bekeken welke groepen worden samengevoegd. Alle combinaties van de vier verticale 
groepen zijn mogelijk. Dit is ook terug te zien in het personeelsrooster van week 8 2017. 

  
Elfentuin 
Uit de dagplanning kind en personeel van week 8 blijkt dat er 4 extra kinderen op de groep 

Elfentuin opvang afnemen. 
Een medewerker van planning geeft in mail contact aan: 
"De hieronder genoemde kinderen hebben allen een flexibel contract. Waarbij plaatsing op basis 
van beschikbaarheid is. De ouders met een flexibel contract zijn op de hoogte van de mogelijkheid 

van wisseling van groep al naar gelang er plek is. Het toestemmingsformulier kunnen derhalve 
voor de door u genoemde kinderen niet aanleveren."  
  
De houder geeft in mail contact aan hoe ouders met een flexibel contract op de  hoogte gebracht 
worden als kinderen niet in dezelfde stamgroep verblijven: 
"Als ouders een aanvraag een week van te voren indienen*, wordt er in de planning gekeken wat 

de mogelijkheden zijn op de stamgroep. Kan het kind niet opgevangen worden op de stamgroep 
dan wordt een voorstel gedaan aan ouders. Als ouders hiermee akkoord gaan weten zij dus waar 
zij hun kind op welke dag naar toe kunnen brengen. Incidenteel wordt er een kind op een andere 
groep geplaatst in verband met de BKR. Op die dag wordt er gekeken naar welke kinderen naar de 

groep komen. De pm-ers maken dan de afweging wie naar andere groep gaat. Hierbij wordt 
rekening gehouden met hoe een kind reageert op veranderingen, of er een vriendje op een andere 
groep aanwezig is, of er een bekende pm-er op de andere groep staat..etc. 

(*een aanvraag moet minimaal 2 weken van te voren worden ingediend om de plek en de dagen 
op de stamgroep vast te stellen)" 
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Uit de dagplanning kind en personeel van week 8 blijkt dat deze 4 extra kinderen in deze week niet 
worden opgevangen in een andere groepsruimte. 
Deze kinderen worden wel opgevangen in andere stamgroepen met minimaal 1 vaste 
beroepskracht van de maximaal 3 vaste beroepskrachten die werkzaam zijn op groep Elfentuin. 
  

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. 
  
Aandachtspunt "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. 

   
Wonderland 

Uit het personeelsrooster van week 8 2017 blijkt dat de groep Wonderland op maandag, woensdag 
en vrijdag samen wordt gevoegd. Dit kan zijn voor een hele dag of een halve dag. Daaruit is op te 
maken dat alle combinaties mogelijk zijn. Uit de dagplanning kind en personeel is op te maken dat 
kinderen gedurende een week van maximaal 2 stamgroepsruimte gebruik maken. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de wet Kinderopvang. 
  
Reuzenstap en Kikkersprong 
Uit de dagplanning kind en personeel en het personeelsrooster van week 8 blijkt dat de groepen 
Reuzenstap en Kikkersprong samen worden gevoegd. Op donderdag zijn 19 kinderen van 3 jaar 
oud aanwezig in dezelfde groepsruimte. 

  
In het mail contact met de houder geeft de houder aan: 
"De kinderen zijn verdeeld over 2 stamgroepen; Reuzenstap en Kikkersprong. Gezien de ruimte 

waar deze 2 groepen zitten (zie antwoord op vraag 2) blijven de groepen bij elkaar in dezelfde 
ruimte". En: 
"De groepen Reuzenstap en Kikkersprong zitten de hele week in dezelfde ruimte (84m2)". 
  

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven: 
We hebben twee peutergroepen voor kinderen van 3 jaar tot 4 jaar. Op deze groepen worden 
maximaal 27 kinderen opgevangen door maximaal 4 pedagogisch medewerkers.  
  
Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan. Bij het samenvoegen van groepen moet er gelet worden 
op het maximaal aantal kinderen in een stamgroep. De wet Kinderopvang zegt: 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
  

Vaste beroepskrachten: 
De houder geeft aan "De term oproep/uitzendkracht staat als zodanig al een aantal jaar zo in het 
Excel bestand en heeft niet betrekking op een classificatie van een pedagogisch medewerker" Uit 
het personeelsrooster is hierdoor te concluderen dat ieder kind van de groepen Sprookjesboom, 

Droomwereld, Wonderland, Elfentuin en Drakenheuvel maximaal drie vaste beroepskrachten heeft 
waarvan dagelijks een werkzaam is op de groep van het kind. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de wet Kinderopvang. 
  
De houder informeert ouders op de volgende wijze welke beroepskrachten die dag werkzaam 
zijn en geeft dit per mail aan: 

"Bij binnenkomst hangen de kinderen de jassen en tassen bij de voor hun stamgroep bestemde 
kapstok. Bij de ingang van het kinderdagverblijf hangt een bord met per stamgroep de foto’s van 
de desbetreffende pm-ers. 

Vanaf nu is dit bij Reuzestap/Kinkersprong aangegeven boven de kapstok met tekst en tekening. 
Hierbij hangen ook de foto’s van de desbetreffende vaste pedagogisch medewerkers". 
  

Hiermee wordt voldaan aan de wet Kinderopvang. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 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)  
   

 

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 6 kinderen; 4 kinderen van 1 jaar en 2 kinderen 
van 2 jaar 

1 beroepskracht 

Wonderland 5 kinderen;1 kind van 0 jaar, 2 kinderen van 1 
jaar en 2 kinderen van 2 jaar 

1 beroepskracht 

Droomwereld 5 kinderen; 2 kinderen van 0 jaar, 1 kind van 1 
jaar en 2 kinderen van 2 jaar 

1 beroepskracht 

Drakenheuvel 7 kinderen; 2 kinderen van 0 jaar, 1 kind van 1 

jaar, 4 kinderen van 2 jaar 

2 beroepskrachten 

  

 Sprookjesboom  3 kinderen van 0 jaar   
1 beroepskracht 

 Reuzenstap- Kikkersprong  8 kinderen van 3 jaar   

1 beroepskracht 

  
Het aantal aanwezige beroepskrachten komt overeen met de uitkomst verkregen op de website 
1ratio.nl. 
  
 Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten op locatie) 
 Observaties 

 Toestemmingsformulieren 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten (week 8 2017) 

 Personeelsrooster (week 8 2017) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De groepen Sprookjesboom, Droomwereld, Wonderland, Elfentuin en Drakenheuvel beschikken 
over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
  

De houder geeft het volgende per mail aan: 
"De kinderen zijn verdeeld over 2 stamgroepen; Reuzenstap en Kikkersprong. Gezien de ruimte 
waar deze 2 groepen zitten (zie antwoord op vraag 2) blijven de groepen bij elkaar in dezelfde 

ruimte". En: 
"De groepen Reuzenstap en Kikkersprong zitten de hele week in dezelfde ruimte (84m2)". 
 
Het is niet duidelijk van welke groep de ruimte gebruik wordt gemaakt. De wet Kinderopvang zegt 

dat elke stamgroep moet beschikken over een een afzonderlijke vaste groepsruimte. Hiermee 
wordt niet voldaan aan de wet Kinderopvang. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 



 

11 van 15 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 22-02-2017 
Kleine Ikke te Harderwijk 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 

beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of 
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 

wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 

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 na 1 maart 

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

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) 

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 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 houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 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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Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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 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) 

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 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

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 : 22-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 04-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


