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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Op 19-9-2022 is er in opdracht van de gemeente Harderwijk een nader onderzoek uitgevoerd bij 

KDV Kleine Ikke. 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde tekortkomingen. 

In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet alle andere 

inspectie-items. 

Het betreft overtredingen op het gebied van het pedagogisch beleid (de 3-uursregeling) en 

Veiligheid en Gezondheid (meldcodekindermishandeling). 

 

Voortgang 

In dit rapport staan de bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de 

geconstateerde tekortkomingen. Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de 

overtredingen eerder zijn geconstateerd, bestaat voor de houder geen mogelijkheid voor hoor-

wederhoor en het indienen van een zienswijze. 

De handhavingsacties van de gemeente hebben geleid tot het gewenste resultaat. 

De overtredingen uit het nader onderzoek zijn opgeheven. Een toelichting is te lezen in het 

rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Pedagogisch beleid 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Situatie op 5-7-2022 

In het pedagogisch beleid staat onjuiste informatie over de tijden waarop er minder 

beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.  

De maximale afwijkingstijd van 3 uur wordt overschreden. 

 

Situatie op 19-9-2022 

In het pedagogisch beleidsplan staan concreet de tijden beschreven waarop de houder af kan 

wijken van de beroepskracht-kindratio, alsmede de tijden waarop er niet wordt afgeweken. 

De houder zorgt er hierbij voor dat de maximale afwijkingstijd van 3 uur niet wordt overschreden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarde. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Situatie 5-7-2022 

Op 4 groepen is met de beroepskrachten gesproken over de meldcode. Op één groep kon men 

duidelijk vertellen wat de meldcode inhoudt, wanneer deze besproken wordt en wat de stappen zijn 

die genomen worden binnen de organisatie. Op drie andere groepen kon men niet vertellen hoe de 

meldcode werkt, zoals bv een stappenplan. Op één groep wist men de map ook niet te vinden waar 

de meldcode in zou moeten zitten. 

 

Situatie 19-9-2022 

De houder heeft er zorg voor gedragen dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud 

van de meldcode. 

De toezichthouder heeft met diverse beroepskrachten gesproken over de meldcode. 

Alle beroepskrachten waren op de hoogte waar men de meldcode kon vinden en van de te nemen 

stappen uit de meldcode. 

 

Conclusie 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (stappenplan Meldcode) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 

week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kleine Ikke 

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

Vestigingsnummer KvK : 000022992979 

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 :  J. Kisters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
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Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 22-09-2022 

 

 

 

 

 

 


