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

voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorschriften geconstateerd tijdens het onderzoek na registratie 
op d.d. 08-01-2019. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en 
niet alle andere inspectie-items. 

 
 
Beschouwing 
Peuterplusgroep IQbus is op deze locatie met opvang gestart op 28 augustus 2018.  
De peuterplusgroep heeft de beschikking over een eigen groepsruimte. 

 

Op 9 mei 2019 heeft de houder de opgevraagde documenten aangeleverd. Op 14 mei 2019 is er op 
locatie een inspectiebezoek geweest. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderzoek voor registratie 

18-07-2018; Er is een positief advies gegeven tot registeropname. Wel wordt niet voldaan aan alle 
getoetste kwaliteitsvoorschriften. Het pedagogisch beleidsplan voldoet nog niet aan alle 
kwaliteitsvoorschriften. Op het onderdeel meldcode kindermishandeling zijn er aandachtspunten 
beschreven. 
 
Onderzoek na registratie 
08-01-2019; Tijdens dit onderzoek wordt aan veel kwaliteitsvoorschriften voldaan. 

Op een aantal domeinen wordt niet voldaan aan een aantal kwaliteitsvoorschriften: 
• Veiligheid en gezondheid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Opleidingseis pedagogisch beleidsmedewerker 

 
Voortgang 

Over de kwaliteitsvoorschriften waar niet aan werd voldaan bij het onderzoek na 
registratie van 08-01-2019 heeft de gemeente Harderwijk een herstelafspraak gemaakt met de 
houder in de vorm van een aanwijzing van d.d. 21 maart 2019. De gemeente Harderwijk heeft in 
deze brief aangegeven dat de houder ervoor moet zorgen dat binnen 6 weken na dagtekening van 
de aanwijzing aan de kwaliteitsvoorschriften wordt voldaan. 
 

Op verzoek van de gemeente Harderwijk is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan 
de bevindingen over het doorgevoerde herstel. 
 
Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat 
voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze. 
 
Huidige bevindingen 

Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen om te voldoen aan de 
kwaliteitsvoorschriften. Gebleken is dat houder op de onderdelen 'veiligheid en gezondheid' en 
'pedagogisch beleidsplan' herstel heeft doorgevoerd. Echter, het herstel is niet op alle onderdelen 

voldoende doorgevoerd. Er wordt niet aan een kwaliteitsvoorschrift voldaan binnen het onderdeel 
'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. 
 
De bevindingen van dit onderzoek zijn terug te lezen in het 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 
 
Bij dit nader onderzoek worden een drietal kwaliteitsvoorschriften binnen het pedagogisch 
beleid getoetst die bij het onderzoek na registratie van 08-01-2019 niet voldeden: 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van 
het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 

ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over 

de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind 
naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de 
buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 

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

aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft het aangepast pedagogsich werkplan digitaal aangeleverd. 
 
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang 
De houder beschrijft de vier pedagogische aspecten. Er zijn bij elk pedagogisch aspect een aantal 

concrete beschrijvingen opgenomen in het pedagogisch werkplan van het vormgeven in de 

praktijk. 
 
Volgen en stimuleren ontwikkeling en doorlopende ontwikkellijn 
De houder heeft nu expliciet in het pedagogisch beleidsplan opgenomen dat aan ouders om 
toestemming wordt gevraagd omtrent het delen van informatie rondom de overdracht naar de 
basisschool. Daarnaast heeft de houder een toevoeging gedaan over het stimuleren en begeleiden 
van kinderen. 

 
Het verlaten van de stamgroepruimte 
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat kinderen buiten spelen of gaan bewegen in de 
gymzaal. De beroepskracht op locatie benoemt deze twee mogelijkheden. Bij het onderzoek na 
registratie is de binnentuin van het gebouw aan de orde gekomen. De beroepskracht geeft aan 
deze ruimte gebruikt te hebben voor het buiten spelen. Echter, de betonblokken aan beide 
zijkanten leverden onwenselijke situaties op, dus de binnentuin wordt niet meer gebruikt en is niet 

van toepassing. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat kinderen de stamgroepruimte 
verlaten bij buiten spelen of spelen in de gymzaal en dit staat beschreven. 

 
Conclusie 
Met de aanpassingen wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften die zijn meegenomen in dit 
nader onderzoek. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht op locatie) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Bij dit nader onderzoek worden kwaliteitsvoorschriften getoetst die bij het onderzoek na registratie 
van 08-01-2019 niet voldeden. Dit zijn kwaliteitsvoorschriften binnen de onderdelen: 
• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid en; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Voornaamste risico's 

Ten aanzien van de risico's die in het inspectierapport van d.d. 8-1-2019 worden beschreven zijn 
de volgende aanpassingen gerealiseerd: 
• Bij de inspectie op locatie is gezien dat er geen draaiknop meer aan de binnenkant van de deur 

naar de hal zit. Het risico dat kinderen in de ruimte aanwezig zijn, de draaiknop dicht is 

gedraaid en de beroepskracht niet naar binnen kan, is daardoor niet meer aanwezig. 
• De beroepskracht op locatie geeft aan dat er sinds februari een vrijwilliger op dinsdag en een 

vrijwilliger op donderdag aanwezig is. Door de aanwezigheid van een vrijwilliger zijn risico's 

omtrent het alleen door school lopen door peuters en het buiten verder weg lopen dan de 
bedoeling duidelijk verminderd. 

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor ouders 
In het beleid gezondheid, veiligheid en hygiëne staat hierover het volgende: 
"Het veiligheids- en gezondheidsverslag ligt altijd ter inzage voor ouders en GGD." 
 

De beroepskracht op de locatie geeft aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid aanwezig is in 
een map, die ouders mogen pakken. De map zit in een kast. Ouders moeten er wel om vragen. Dit 
wordt aan ouders bekend gemaakt bij de intake middels een informatiebrief. 
De houder heeft de informatiebrief doen toekomen. Hierin staat: "In het lokaal van de peutergroep 
ligt een map ter inzage wat betreft "Beleid veiligheid, gezondheid en hygiëne". Deze kunt u te allen 
tijde inkijken wanneer u de leidster hiernaar vraagt." 

 

Achterwacht 
De achterwacht heeft de houder in het aangepaste beleid gezondheid, veiligheid en hygiëne nu 
beschreven. 
 
Conclusie 
Met de aanpassingen die de houder heeft verricht wordt nu voldaan aan de desbetreffende 

kwaliteitsvoorschriften. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Onderzoek na registratie 8-1-2019 
In het inspectierapport van 8-1-2019 wordt aangegeven wat er in het protocol signalering 

kindermishandeling/huiselijk geweld bij de betreffende inspectie van de houder mist, namelijk: 
• "een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 

het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, 

dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen 
• Ook de beschreven aandachtspunten van het rapport van het onderzoek voor registratie zijn 

niet meegenomen in het aangeleverde protocol. In het protocol kindermishandeling van de 
houder mist het deel over meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door 
een medewerker en het deel over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 
onderling. 

 
Doordat er geen afwegingskader is opgenomen in het protocol kindermishandeling en huiselijk 
geweld, wordt tevens niet voldaan aan het stappenplan." 
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Dit nader onderzoek 
De houder heeft een aangepast protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag 

opgestuurd, versie mei 2019. In dit protocol is het afwegingskader nu opgenomen, er wordt in het 
stappenplan ook naar verwezen. 
 

In dit protocol mist: 
• bij het onderdeel stappenplan, bij stap twee het raadplegen van zo nodig een deskundige op 

het gebied van letselduiding 
• de handelswijze/meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een 

medewerker of houder zelf staat niet beschreven (wet kinderopvang artikel 1.51b lid 
1,2,3,4 en 5) 

 

Conclusie 
De inhoud van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (bij de houder genoemd als 
protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag) is verbeterd, maar voldoet nog niet 
geheel aan de wettelijke kwaliteitsvoorschriften. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld: 

 

 
 

 De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin 
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp 
kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst 
van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, 

dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen 
van het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die 

eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die 
speciale kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij 
het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (beroepskracht op locatie) 
• Observatie(s) 
• Beleid gezondheid, hygiëne en veiligheid 
• Protocol: 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' 
• Infobrief peuterplusgroep IQbus Harderwijk 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IQbus Peuterplusgroep 

Website : http://www.iqbus.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029025141 
Aantal kindplaatsen : 8 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Mevr. W. Wallet 
KvK nummer : 59765607 
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 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Harderwijk 
Adres : Postbus 149 
Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 29-05-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


