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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Op Kinderdagverblijf Kleine Ikke 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). 

 

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. 

 

Jaarlijks onderzoek 2019: 

Er zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen: 

• Registratie, wijzigingen en administratie 

• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 

 

Nader onderzoek 04-11-2019: 

De houder heeft zich ingespannen en de tekortkomingen hersteld. 

 

Huidige bevindingen: 

De beroepskrachten en leidinggevende op locatie hebben zich coöperatief opgesteld.  

Aan de voorwaarden die zijn onderzocht op deze locatie wordt voldaan bij de inspectie. 

 

Verdere toelichting is te lezen in onderstaand inspectierapport. 

 

Advies aan College van B&W 

 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan. 

 

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 en uit de gesprekken dat zij conform het 

pedagogisch beleidsplan werken. 

 

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

Pedagogische praktijk 

De praktijkobservatie omtrent de pedagogische praktijk is uitgevoerd op 3 september 2020. 

Bij aanvang van het inspectieonderzoek zijn de kinderen op de groep aan het spelen of zitten de 

kinderen aan tafel. 

 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft er een 

observatie plaatsgevonden. 

 

De observatie is in verband met Covid-19 korter dan gebruikelijk uitgevoerd en op 2 groepen 

i.p.v. 6. 
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Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties bij twee 

aspecten staan hieronder beschreven: 

 

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; 

 

Respectvolle intimiteit                             

De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. 

Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk 

contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen). Een baby wordt tijdens het eten en drinken bij de 

tafel neergezet en zo betrokken. 

Bij het zingen van een liedje wordt de baby op schoot genomen om zo deel te nemen aan het liedje 

en te zien wat andere kinderen doen. 

 

Sensitieve responsiviteit                                  

De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 

raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s (sensitief-responsief). 

Tijdens het verschonen en bij het eten geven reageren de beroepskrachten op de signalen. 

"ga je lekker slapen, wat zie je allemaal ";  

Bij de peuters en dreumesen is er ook veel contact: 

"gaan we nog een liedje zingen, waar is de vis, ga je lekker slapen, zullen we nog wat gaan 

spelen". 

De kinderen genieten zichtbaar van de aandacht. 

 

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. 

Kinderen laten hun emoties zien, door te lachen, huilen, boos te zijn als iets niet lukt. 

 

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; 

Rustmomenten                                                    

Het schema voor rusten en/of slapen is geschikt voor de meeste kinderen. Indien nodig –en 

mogelijk- worden er individuele aanpassingen gemaakt. Een beroepskracht geeft ook aan dat er 

wordt gekeken naar wat het kindje nodig heeft. Als het etenstijd is maar het kindje valt in slaap 

dan gaat het eerst slapen en daarna eten. 

 

Doelgericht aanbod                                            

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. 

Tijdens de kring wordt PUK erbij gehaald. 

De kinderen gaan samen tellen hoeveel kinderen er zijn. Liedje zingen en de kinderen worden 

betrokken bij het liedje over auto rijden en wat moeten we doen voordat we gaan rijden. 

 

Conclusie: 

KDV Kleine Ikke biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en 

gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de 

persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht 

van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang). 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten die worden ingezet voldoen aan de 

voorwaarden. Ook zijn ze aangemeld en gekoppeld in het PRK aan de houder. 

Er zijn 4 beroepskrachten beoordeeld. 

 

Conclusie:  

De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Van de beroepskrachten zijn de diploma's ingezien. 

 

De volgende diploma's zijn aanwezig en voldoen volgens cao-kinderopvang: 

• pedagogisch medewerker 3 

• SPW-niveau 4 

• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie zijn twee groepen geïnspecteerd. 

Op beide groepen waren 2 beroepskrachten aanwezig. 

Dit voldoet met het aantal kinderen. 

 

Conclusie:  

Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een document gestuurd naar de toezichthouder betreffende de pedagogisch 

beleidsmedewerker/ coach. 

In dit document wordt aangegeven dat er 2 locaties en 19 fte's zijn. 

Op basis hiervan moet er 100 uur beleidsontwikkeling en 190 uur coaching plaats vinden. 

 

In een overzicht staat per maand beschreven wie wanneer wat ontvangt of gaat volgen. 

 

Voorbeelden zijn: 

• observeren en coachen 

• coaching pedagogisch beleid/ normen en waarden 

• hoe om te gaan met bepaald gedrag 

• coaching n.a.v. casus 

• individuele coaching 

• omgang met moeder 

 

Conclusie:  

De houder heeft een minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden 

ingezet bepaald, verdeeld over de verschillende kindercentra en dit schriftelijk vastgelegd.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De organisatie heeft 6 groepen actief. 

Twee zijn bezocht voor een inspectie, te weten Drakenheuvel en Droomwereld. 

Drakenheuvel heeft 9 kinderen (peuters 2-4 jaar) met twee beroepskrachten. 

Droomwereld heeft 8 kinderen (0-2 jaar) en twee beroepskrachten. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Pedagogisch werkplan 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid 1 Kleine-Ikke 2020 naar de 

toezichthouder gestuurd. 

 

Hierin worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven: 

• Grote risico's 

• Fysieke veiligheid 

• Verstikking 

• Sociale veiligheid 

• Grensoverschrijdend gedrag. 

• Kindermishandeling. 

• Maatregelen betreffende Sociale veiligheid 

• Vermissing. 

• Gezondheid  

 

Conclusie: 

Het kinderdagverblijf voert een beleid op alle verplichte onderdelen dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk waarborgt. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

 



 

10 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-09-2020 

Kleine Ikke te Harderwijk 

 

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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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 1.48d lid 3 en 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 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) 
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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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

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

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kleine Ikke 

Website : http://www.kleine-ikke.nl 

Aantal kindplaatsen : 96 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 

 



 

14 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-09-2020 

Kleine Ikke te Harderwijk 

Planning 

Datum inspectie : 03-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 14-09-2020 

Zienswijze houder : 22-09-2020 

Vaststelling inspectierapport : 22-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 25-09-2020 
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Kleine Ikke te Harderwijk 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Onze zienswijze betreffende het rapport n.a.v. het bezoek op 03-09-2020 op het KDV van Kleine-

Ikke is als volgt: 

  

Wij danken de GGD voor de samenwerking. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Maaike de Vries 

 

 

 

 

 

 

 


