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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. 
 

Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf Kleine Ikke is gelegen in de wijk Stadsdennen te Harderwijk. 
Op de locatie in het gebouw bevinden zich een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang van 
dezelfde houder. 
Tijdens de schoolweken zijn er zijn 6 groepen, waarvan 2 babygroepen (0-2 jaar), 3 peutergroepen 

(2-4 jaar) en een flexgroep (0-4 jaar). 

In de vakantie , tijdens deze inspectie, zijn er 5 groepen actief. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Jaarlijks onderzoek 2016 
16-03-2016; In het domein "veiligheid en gezondheid" is een tekortkoming geconstateerd. 
 
Nader onderzoek 2016 

01-07-2016; De houder heeft zich ingespannen en de tekortkomingen hersteld. 
 
Jaarlijks onderzoek 2017 
22-02-2017; In de domeinen "personeel en groepen en accommodatie en inrichting" zijn 
tekortkomingen geconstateerd. 
 
Nader onderzoek 2018 

01-06-2018; De houder heeft zich ingespannen en de tekortkomingen hersteld. 
 

Jaarlijks onderzoek 2018 
23-11-2018; Geen tekortkomingen 
 
Belangrijkste bevindingen jaarlijks onderzoek 2019: 

De toezichthouder heeft na het inspectie bezoek een mail gestuurd naar de leidinggevende om 
documenten op te vragen en informatie over de gang van zaken. 
De documenten zijn op vrijdag 9 augustus 2019 gestuurd ter beoordeling. 
 
Niet aan alle onderzochte voorwaarden wordt voldaan. 
Er zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: 
• Registratie, wijzigingen en administratie 

• Personeel en groepen 
• Veiligheid en gezondheid 
Verdere toelichting is te lezen in dit rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
Het kindaantal betreffende de genoemde 6 groepen kan maximaal 92 kinderen zijn. 
In het register staat echter het aantal van 104 
Voor deze berekening is gebruik gemaakt van: 
https://1ratio.nl/bkr/#/rekenregels/3 
 

 



 

4 van 16 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-08-2019 
Kleine Ikke te Harderwijk 

 

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 een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum (0-4 jaar). 
  

Pedagogisch beleid 

Op de website staat een pedagogisch beleidsplan met als datum 2019. 
 
De houder heeft o.a. de volgende items beschreven: 
• pedagogische basisdoelen 

• welbevinden 
• pedagogisch handelen 
• ontwikkelingsgericht werken 
• bkr en de 3 uurs regeling 
De beroepskrachten laten zien d.m.v. hun handelen dat conform het pedagogisch beleidsplan 
werken. 
 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan 
 

Pedagogische praktijk 

De observatie vindt plaats op dinsdagochtend 6 augustus 2019. . 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden. 

 
Tijdens de observatie is op alle vier aspecten geobserveerd, hieronder worden twee aspecten 
uitgewerkt aan de hand van observaties: 
 
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. 
 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden. Als de kinderen in aan tafel zitten worden er gesprekjes gevoerd over bijvoorbeeld 
wat ze gedaan hebben deze ochtend. De ochtend wordt met de kinderen besproken en 
even gememoreerd waarmee ze gespeeld hebben. 

 
Energie en sfeer 

Er is een aangename sfeer in de groep. 
De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Zowel bij de groep die 
buiten speelt als de kinderen die binnen zijn is het gedrag plezierig. De kinderen vermaken zich 
buiten in de zandbak, fietsen of kunnen rennen en voetballen op het grote grasveld. 
 

Sensitiviteit 
De beroepskracht reageert op de signalen van de baby's. Tijdens het verschonen en de fles 
geven praten de beroepskrachten tegen de kinderen. "zo jij hebt honger"... "heb je lekker 
geslapen" 
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B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: - motorische 

vaardigheden; - cognitieve vaardigheden; - taalvaardigheden; - creatieve vaardigheden. 
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 
functioneren in een veranderende omgeving. 

 
Doelgericht aanbod 
Bij het buitenspelen kunnen de kinderen kiezen om vrij te spelen of mee te doen met het aanbod 
van een spel. De beroepskrachten laten de kinderen vrij kiezen. 
De beroepskracht laat de kinderen zelf kiezen wat de kinderen op hun brood willen. Ze mogen de 
eerste boterham met kaas of worst kiezen. 
Voordat er gegeten wordt gaat men zingen. 

 
Autonomie 
De beroepskracht geeft passende uitleg, aanwijzingen en correcties aan de kinderen. 
Bij het buitenspelen geeft de beroepskracht aan waar de kinderen wel en niet kunnen en mogen 
spelen. De buitenruimte is groot, en de kinderen weten dat ze tot de tafeltennis tafel mogen 
komen. Je ziet ook aan de kinderen dat zij daar niet voorbij lopen. 

Binnen aan tafel gaat een kindje op de tafel zitten, de beroepskracht legt uit dat er niet op tafel 

gezeten mag worden maar dat dit op een stoel gebeurt. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 

 

Personeel en groepen 
 
Dit domein 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 wordt 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 en personenregister kinderopvang 

 
Personeel aanwezig tijdens inspectie 
De tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten hulp zijn gecontroleerd in het personenregister 
kinderopvang. Er zijn tijdens de inspectie 9 beroepskrachten aanwezig. 
 
Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de beroepskrachten zijn ingeschreven en 

gekoppeld aan de juiste houder. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften met betrekking tot de verklaringen omtrent gedrag 
en het personenregister. 
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Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten aangevraagd bij de leidinggevende / 
manager. 
Deze heeft de gevraagde documenten naar de toezichthouder gestuurd. 
 

De beroepskrachten hebben o.a. de volgende diploma's: 
• onderwijsassistent 
• pedagogisch medewerkers niveau 3 
• sociaal pedagogisch werker niveau 4 
 
Tijdens de inspectie is er 1 beroepskracht aanwezig waarvan een "verklaring Verzorgingsassistent 
van een scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs" is overlegd. Dit voldoet niet: 

• Een verklaring is geen diploma. 
• Verzorgingsassistend is niet opgenomen in de cao Kinderopvang of cao Sociaal Werk. 
 
De toezichthouder heeft aan de houder telefonisch en per mail gevraagd of de beroepskracht nog 
een ander diploma heeft. 
De houder geeft aan dat zij geen ander diploma heeft. 

De houder geeft aan dat de beroepskracht in 2009 in dienst is gekomen en dat er toen andere 
eisen gelden, en dit diploma toen wel voldeed. 
De toezichthouder heeft aangegeven dat het aan de houder is om aan te tonen dat dit diploma 
voldoet. 
 
De FCB-diplomacheck (https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma) geeft aan dat dit 
diploma nooit gekwalificeerd heeft. 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Tijdens de inspectie zijn er 5 groepen actief. 
Twee groepen te weten Wonderland en Droomwereld zijn samengevoegd. 
 
Wonderland/Droomwereld; ( 0-2 jaar) 
totaal 9 kinderen ; 

3 x 0-jarigen   
6 x 1-jarigen. 
Hier staan 3 beroepskrachten op de groep. Dit voldoet conform 1ratio.nl. 
 
Elfentuin; (2-4 jaar) 

Totaal 6 kinderen van 2-4 jaar, 
Hier is 1 beroepskracht aanwezig op de groep, dit voldoet conform 1 ratio.nl. 

 
Drakenheuvel;  (2-4 jaar) 
4 kinderen van 2-4 jaar, 
Hier is 1 beroepskracht aanwezig op de groep, dit voldoet conform 1 ratio.nl. 
 
Reuzenstap; (2-3 jaar) 

10 kinderen van 2-4 jaar, 
Hier zijn 2 beroepskrachten aanwezig op de groep, dit is conform 1 ratio.nl. 
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Sprookjesboom; (0-4 jaar) 

Dit is een groep voor flexkinderen van 0-4 jaar, 
7 kinderen aanwezig tijdens de inspectie, 2 van 0 jaar, 2 van 1 jaar, 1 van 2 jaar, 2 kinderen van 3 
jaar. Hier zijn 2 beroepskrachten aanwezig op de groep. Er zijn hiervoor ook twee beroepskrachten 

nodig. 
 
conclusie: 
Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio niet geborgd omdat er 1 beroepskracht op de 
groep is ingezet die niet gekwalificeerd is. 
 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal 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; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 

ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht 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 van een kindercentrum 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 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een eigen document betreffende inzet pedagogisch beleidsmedewerker 
geschreven en opgestuurd naar de toezichthouder. 

Het is niet omschreven hoeveel uur de pedagogisch beleidsmedewerker/coach ingezet moet 
worden voor beleidsontwikkeling en coaching. Voor beleidsontwikkeling geldt 50 uur per LKR-
nummer en voor coaching geldt 10 uur per fte per organisatie. De houder heeft algemeen uren 
verdeling gemaakt. 
 
Bij het jaarlijks onderzoek van 2020 zal worden beoordeeld of in de praktijk het minimaal aantal 

uren daadwerkelijk is ingezet en of elke beroepskracht coaching heeft ontvangen. 

 
Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke voorschriften. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In het pedagogisch beleid staat omschreven dat de kinderen in "de eigen" groep worden 
opgevangen. Bij de intake wordt er aan de ouders schriftelijk toestemming gevraagd dat het kind 

in een tweede stamgroep geplaatst kan worden. Dit gebeurt dan bij onderbezetting. In geval van 

samenvoegen staat minimaal 1 beroepskracht van de eigen groep op de samenvoeggroep. 
 
Van week 30, 31 en 32 zijn de personeelsroosters en de dagplanningsoverzichten van de 
aanwezige kinderen in diezelfde weken opgestuurd. In de personeelsrooster staan onder de dag 
opmerkingen geplaatst als: 
2 kindjes RS (reuzestap) naar ET (Elfentuin) 
DW/WL samen (droomwereld en wonderland) 

 
Op bijvoorbeeld vrijdag in week 30 staat aangegeven: 
2 peuter SB (sprookjesboom) naar DH (drakenheuvel) 
RS/DH/ET samen (reuzestap/drakenheuvel en elfentuin) 
 
In de dagplanningsoverzichten is niet terug te vinden welk kind in een andere groep is opgevangen 
dan de eigen vaste stamgroep. Dit is wel terug te vinden op een ander formulier , wat niet is 

opgevraagd door de toezichthouder en hierdoor ook niet beoordeeld. 
 

De beroepskrachten hebben aangegeven dat er met toestemmingsformulieren wordt gewerkt. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Personen Register Kinderopvang 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorg dragen voor 
een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen 
omtrent het door de houder vastgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Tevens is er onderzocht of er ten alle tijde een volwassene aanwezig is met een gekwalificeerd 
EHBO-diploma.  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Aan de houder is het veiligheid en gezondheidsbeleid opgevraagd. 
De houder heeft deze toegestuurd, en deze is uit 2018. 
In dit beleid staat een stuk geschreven over fysieke veiligheid en vallen van hoogte. 
Hierin is het vallen uit bedjes niet meegenomen. Het beleid is niet aangepast n.a.v. een valincident 
uit een bedje. 
Dit incident is beschreven op het daarvoor bestemde formulier. De afhandeling die verteld en 

beschreven wordt zijn voldoende gedaan. 
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In het beleid staat het volgende: 

"In de periode november tot december 2017 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid uitgevoerd". 
Hieruit blijkt dat in 2018 geen inventarisatie en of evaluatie heeft plaats gevonden. 

Tijdens de inspectie wordt aan de beroepskrachten gevraagd of het veiligheid en gezondheidsbeleid 
onder de aandacht wordt gebracht en geëvalueerd met de beroepskrachten. Dit moet jaarlijks 
plaats vinden. 
Hier wordt negatief op geantwoord. De beroepskrachten die al langer dan 1 jaar in dienst zijn 
hebben nog geen evaluatie meegemaakt betreffende de veiligheid en gezondheidsbeleid. 
Uit interviews blijkt dat niet alle beroepskrachten op de hoogte zijn van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Dit kwam in 2018 als aandachtspunt naar voren en is in 2019 nog niet voldaan. 

 
In de keuken van de Elftentuin is er overlast van mieren. De keuken , zowel de keukenkastjes , de 
muur als het aanrecht zitten vol met mieren. 
De beroepskracht geeft aan dat zij alles gestofzuigd heeft, en mierenlokdoosjes heeft neergelegd. 
Dit blijkt echter niet voldoende. 
Betreffende mieren het volgende: 

Mieren zijn in de eerste plaats hinderlijk als ze in grote aantallen voorkomen. Vooral de hygiëne 

van de omgeving is dan in het geding. Als er veel mieren aanwezig zijn, kunnen ze etenswaren en 
plekken besmetten met bacteriën. Zo kunnen ziekten worden verspreid. 
(https://beestjeskwijt.nl/blog/mieren) 
De mieren vormen dus voor de gezondheid van de kinderen een bedreiging. 
 
In één van de slaapkamers is een deursponning volgespoten met Purschuim. Aan de zijkant zit een 

gat in de muur en valt de kalk van de muur. 
De toezichthouder heeft navraag gedaan bij de houder of dit op korte termijn wordt verholpen 
i.v.m. de gezondheid van de kinderen, de houder geeft hierop het volgende antwoord: " Deze 
wordt binnenkort af gewerkt." 
Dit is niet concreet hoe dit wordt opgepakt en op welke termijn i.v.m. de gezondheid van de 
kinderen. 
 

De beroepskrachten hebben een EHBO diploma. Uit de personeelsroosters is op te maken dat de 
houder aandacht heeft voor het zorgdragen dat er ten alle tijden iemand is met BHV. De BHV-
certificaten kwalificeren ook voor eerste hulp aan kinderen. Per dag staat aangegeven welke twee 
beroepskrachten met BHV openen en sluiten. 

 
 

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

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum 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 2 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) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 
Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal 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; 
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht 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 van een kindercentrum 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 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 
stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kleine Ikke 
Website : http://www.kleine-ikke.nl 
Aantal kindplaatsen : 104 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kleine-Ikke B.V. 
Adres houder : Melis Stokelaan 93 
Postcode en plaats : 3842 GL Harderwijk 
KvK nummer : 53110226 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. T. Dudok van Heel 

de heer D. Terlien 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 15-08-2019 
Zienswijze houder : 28-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 29-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 03-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze Kleine-Ikke op het concept inspectierapport van 15-08-2019 
Het kindaantal 104 is vanuit voorgaande jaren ontstaan. Het klopt dat er geen 104 kinderen op het 
kinderdagverblijf per dag aanwezig mogen zijn, gezien het aantal groepen. Dit komt in de praktijk 
ook niet voor aangezien het maximum aantal kinderen per stamgroep, per dag gehanteerd wordt 
zoals berekend wordt via 1 ratio.nl. Er zijn 6 groepen op het kinderdagverblijf waar maximaal 16 
kinderen per dag, per stamgroep opgevangen mogen worden. Dit maakt dat het aangepaste 
kindaantal dat aangegeven wordt in het register op 6x16= 96 komt. 
0-2 jaar maximaal 16 kinderen waarvan maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar. 

2-4 jaar maximaal 16 kinderen 
0-4 jaar maximaal 16 kinderen waarvan maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar. 
Bron: Rekenregels 2019 op 1ratio.nl 
Het kindaantal zal in het register aangepast worden. Het aanpassen van het kindaantal in het 
register starten wij 29-08-2019 op. 
Personeel en groepen 

Zoals hierboven beschreven houden wij 1 ratio.nl aan om er voor te zorgen dat de beroepskracht-
kindratio geborgd is. Wij zijn van mening dat we hier aan hebben voldaan en dat al de 
beroepskrachten die op Kleine-Ikke worden ingezet gekwalificeerd zijn. De genoemde 
beroepskracht op pagina 6 werkt al geruime tijd bij Kleine-Ikke. In die tijd is na een visitatie van 
de GGD aangegeven dat alle beroepskrachten (geen steekproef) beschikken over de voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen 
(Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) 29-11-2012). 

Naast het feit dat FCB aangeeft: voor de kwalificatie-eis geldt de datum indiensttreding als 
pedagogisch medewerker er moet gekeken worden naar de dan geldende cao. Als een pedagogisch 
medewerker bij indiensttreding voldeed aan de toen geldende kwalificatie-eis, blijft dat zo voor de 
duur dat de pedagogisch medewerker bij dezelfde werkgever in dienst is. 
Deze informatie samen met het rapport van de GGD uit 2012 maakt dat wij van mening zijn dat 
deze medewerker gekwalificeerd was en is. 
Daarnaast heeft deze medewerker op 24-07-2019 haar ontslagbrief ingeleverd met de mededeling 

haar arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2019 te willen beëindigen. Met in acht neming van haar 
opzegtermijn en vakantiedagen is 19 september 2019 haar laatste werkdag op Kleine-Ikke. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
Het beleidstuk Pedagogisch beleidsmedewerker/coach is aangepast. Hierin is nu opgenomen 
hoeveel uren in 2019 besteed wordt aan het pedagogisch beleid en hoeveel uren aan de coaching. 

 
Veiligheid en Gezondheid 
In de vergadering van 24-09-2018 is het beleidsstuk Veiligheid en Gezondheid besproken met het 
hele team. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen gedaan waaronder het plaatsen 
van een hek achter op het terrein. Het valincident heeft plaatsgevonden op 22-07-2019. De 
informatie na het afwikkelen van dit incident, zal net als de andere aanpassingen worden 
meegenomen in het nieuwe beleidstuk Veiligheid en Gezondheid. Dit nieuwe beleidstuk zal in de 

vergadering van 25-11-2019 besproken worden met het team. 
De mieren op de groep heeft onze aandacht. Deze komen en gaan, afhankelijk van het weer. Het is 
een hardnekkig probleem waar we op verschillende manieren het hoofd aan proberen te bieden, 
waaronder meer schoonmaken. Zowel ‘s ochtends voor het openen van de groep als ‘s avonds 
wordt er extra schoongemaakt. Daarnaast is aan de gemeente gevraagd om met ons mee te kijken 
of er eventueel een mierennest op ons terrein te vinden is. Meneer De Moes neemt binnenkort 
contact met ons op, is ons toegezegd. Wij hopen op deze manier een efficiëntere manier te vinden 

om deze kwestie aan te pakken. 
De deursponning van de genoemde slaapkamer is op 21-08-2019 afgewerkt. Foto’s van de 
vernieuwde situatie zijn op verzoek van meneer D. Terlien naar hem gemaild op 27-08-2019. 
We willen de GGD bedanken voor de samenwerking. 
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