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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. 

 

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 beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

Het onderzoek heeft op 17-1-2023 plaatsgevonden.    

 

Beschouwing 

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

Kinderopvang Kwakel is op 17 januari in opdracht van de gemeente Harderwijk bezocht voor een 

nader onderzoek. 

 

Het betreft een onaangekondigd onderzoek.   

  

Tijdens het onderzoek na registratie op 1 november 2022 heeft de toezichthouder tekortkomingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken met de houder heeft gemaakt.  

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. 

  

Beschouwing 

KDV Kwakel is gelegen in Christelijke basisschool de Brug aan de Piet Heinlaan 22 in Harderwijk. 

Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over een eigen groepsruimte. De locatie is alle 

ochtenden geopend.   

Er heeft een nader onderzoek op locatie plaatsgevonden. Er heeft in het kader van het onderzoek 

een gesprek plaatsgevonden met de beroepskrachten op de locatie en er zijn documenten 

beoordeeld te weten: het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het pedagogisch beleid. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op basis van de inspectie op locatie, het documenten onderzoek en het interview met de 

beroepskrachten is geconcludeerd dat de inspectie items voldoen aan de wettelijke eis van de Wet 

kinderopvang. 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 

 

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

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie en dan met name het item:  

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden.   

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

Situatie 1-11-2022 

De houder heeft in het pedagogisch beleid onjuiste informatie opgenomen betreft het aantal 

aanwezige doelgroep- peuters per 1 januari 2022.     

Er staat beschreven dat per 1 januari 2022 aan 149 doelgroep-peuters voorschoolse educatie 

aangeboden. De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is afgestemd op het aantal 

aanwezige doelgroep-peuters. In dit cijfer zijn de 2-tot 2,5 jarigen meegenomen. Kinderen mogen 

vanaf 2,5 jaar in deze cijfers worden meegenomen. Uit andere rapporten van de houder blijkt dat 

er in werkelijkheid 117 doelgroep-peuters zijn per 1 januari 2022.  

  

Situatie 17-1-2023 

De houder heeft het scholingsplan van 2023 overlegd. 

Hierin staat de volgende tabel opgenomen dat aangeeft hoeveel doelgroep peuters er per locatie 

aanwezig zijn: 

  

Stamgroep 2-2,5 jaar 2,5-4 jaar totaal 

Benjamin 2 6 8 

Doerak 1 4 5 

Dolfijntje 1 11 12 

Kakelbont 0 9 9 

Kuukeluusje 1 3 4 

Kwakel 1 6 7 

Mozaiek 3 10 13 

Olleke Bolleke 0 10 10 

Pippeloentje 1 8 9 

Robbedoes 3 8 11 

Rommelpotje 1 9 10 

Stampertjes 2 9 11 

Tamboerijntje 1 9 10 

Tovertuin 0 10 10 

Twinkel 0 10 10 

’t Woelige Hoekje 1 9 10 

Vlindertje 0 0 0 

Groeiweide 0 0 0 

  18 131 149 

  

Conclusie 

De houder heeft vastgelegd aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie 

wordt aangeboden. 
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Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Opleidingsplan voorschoolse educatie 

• Vastlegging aantal geplaatste doelgroep-peuters per 1 januari 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Situatie 1-11-2022 

In de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid inventarisatie staat het volgende beschreven: 

"Er is een gemeenschappelijke buitenruimte waar de peuterspeelzaal aan grenzend aan het 

peuterspeelzaal lokaal een eigen buitenspeelplein heeft, deze grenst wel aan het speelplein van de 

basisschool. Het hek wat ter afscherming van het peuter speelplein wordt geplaatst, kan helemaal 

open gezet worden waardoor er met andere basisschool groepen gebruik van maakt kan worden 

van het hele speelplein. De hele ruimte is helemaal afgebakend maar ook groen en uitdagend voor 

de peuters. De vaste objecten op het speelplein van de basisschool die niet verplaats kunnen 

worden, daar zullen de kinderen geleerd worden om hiermee om te gaan. Het gezamenlijk gebruik 

van de hele buitenruimte wordt na een jaar geëvalueerd en mogelijke risico’s worden hierbij in 

kaart gebracht."  

  

Dit voldoet niet aan de eis dat de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid evalueert, en indien 

nodig actualiseert binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Ook dient de houder 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid daarna actueel te houden. 

  

Daarnaast is de risico-inventarisatie niet compleet. Wanneer de kinderen in de diverse 

leeftijdsgroepen tegelijkertijd op het hele speelplein spelen, kunnen er risico`s ontstaan. Peuters 

kunnen bijvoorbeeld omvergelopen worden. Dit risico is niet meegenomen in de risico-

inventarisatie. Ook kunnen kinderen uit het zicht raken. 

  

Er staat beschreven dat er een vast object op het speelplein aanwezig is, waar kinderen mee 

moeten leren omgaan onder toezicht van de beroepskrachten. Er ontbreekt een beschrijving over 

de manier waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn. De risico`s van spelen op dit object spelen 

kunnen grote gevolgen hebben betreffende veiligheid en gezondheid. 

  

In het veiligheids- en gezondheidsverslag staat beschreven dat deze ter inzage ligt voor ouders.  

Er staat niet concreet beschreven waar ouders deze kunnen inzien of opvragen.   
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Situatie 17-1-2023 

De tekst in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid is als volgt aangepast:  

" Er is een gemeenschappelijke buitenruimte waar de peuterspeelzaal een eigen gedeelte van krijgt 

om te spelen. Het hek wat ter afscherming voor het peuter speelplein wordt geplaatst, daar zit een 

poortdeur in waardoor er in de toekomst met andere basisschool groepen gebruik gemaakt kan 

worden van het hele speelplein. Peuterspeelzaal Kwakel zit nog in de wenfase en is het spelen op 

het hele speelplein nog niet van toepassing. Wanneer peuterspeelzaal Kwakel hier aan toe is, dan 

zal er een start overleg met basisschool de Brug plaatsvinden waarin afspraken worden 

opgesteld".  

De risico-inventarisatie is nu actueel. 

  

Er staat concreet beschreven hoe het veiligheids-en gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de 

beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.  

 

Het volgende staat beschreven: 

"Er is op elke speelzaal een papieren versie ter inzage die opgevraagd kan worden bij de 

pedagogisch medewerkers". 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder naar het verslag gevraagd en heeft deze 

kunnen inzien. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden.  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Plan van aanpak 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• oudercommissie 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Oudercommissie 

De houder heeft moeite gedaan een oudercommissie samen te stellen.  

De oudercommissie heeft op dit moment twee leden die zich via de volgende nieuwsbrief gaan 

voorstellen aan de ouders. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarde. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie 

De houder legt vast aan hoeveel doelgroep-peuters op 1 januari voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2a lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

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

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kwakel 

Website : http://www.skh-harderwijk.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk 

Adres houder : Postbus 1132 

Postcode en plaats : 3840 BC Harderwijk 

KvK nummer : 41035117 

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 : 17-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 27-01-2023 

 

 

 

 

 

 


