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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Beschouwing  

De houder heeft een aanvraag gedaan voor de ophoging van het kindaantal van 74 naar 90 

kindplaatsen. Na bezoek op de locatie, het beoordelen van de documenten en de plattegrond, geeft 

de toezichthouder de gemeente Almere het advies de wijziging door te voeren in het LRK. 

 

 

Algemene informatie 

Kindercentrum Ikky bestaat sinds juni 2014. Per 1 oktober 2015 is Ikky met een kinderdagverblijf 

(KDV) op de Goudsbloemweg 4 in Almere-Buiten gevestigd. Het KDV is gaan uitbreiden in 

kindplaatsen en bestaat nu uit 6 groepen en beschikt over 74 kindplaatsen. Het KDV heeft een 

groep waar gesubsidieerde voorschoolse educatie activiteiten worden aangeboden. 

 

 

Inspectie historie 

 06-12-2019: Jaarlijks onderzoek. Herstelaanbod op inschrijving en koppeling PRK. Advies niet 

handhaven. 

 02-08-2018: Incidenteel onderzoek. Wijziging kindaantal van 54 naar 74 kindplaatsen. 

 07-11-2017: Jaarlijks onderzoek. Advies: niet handhaven. 

 18-08-2016: Jaarlijks onderzoek. Advies: niet handhaven. 

 10-12-2015: Onderzoek na registratie. Advies: niet handhaven. 

 07-08-2015: Onderzoek voor registratie Advies: wel opnemen. 

 

Huidig incidenteel onderzoek 

Op 26-10-2020 heeft de toezichthouder de locatie bezocht en gesproken met de houder en locatie -

verantwoordelijke over de wijziging kindaantal. De nieuw te gebruiken ruimtes waren al ingericht 

en in gebruik. Hiervoor is gebruik gemaakt van de voormalige BSO ruimte. De ruimte is in 

tweeën gedeeld, maar wordt nog gedeeld waar de keuken in het midden staan. 

 

De voorschool en peutergroep de Schavuitjes zijn in de nieuwe ruimtes getrokken. De houder 

hoopt het geluidsniveau op de groepen te hebben verbeterd met deze interne verhuizing. 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder heeft een wijziging kindaantal ingediend bij de gemeente Almere. De houder verzoekt 

het kindaantal van 74 naar 90 kindplaatsen op te hogen. 

 

De houder heeft de wijziging onverwijld medegedeeld aan het college. 

 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 26-10-2020 met houder R. van der Bent 

en locatieverantwoordelijke) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (10-09-2020) 
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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 

Omvang, leeftijdsopbouw en werkwijze 

De houder neemt een ruimte in gebruik die voorheen door de BSO 4-6 jaar werd gebruikt. Deze 

kinderen worden nu opgevangen op de locatie Boterbloemweg 1. Er komt geen extra groep bij, de 

groepen worden wel doorgeschoven en soms aangepast in maximale groepsgrootte. 

 

In het pedagogisch werkplan worden de groepen beschreven in omvang, leeftijdsopbouw; 

De vier baby-dreumesgroepen met kinderen tussen de 0 en 2 jaar en de twee peutergroepen met 

kinderen tussen de 2 en 4 jaar bestaan uit: 

 De Hummeltjes groep (0-1), maximaal 9 kinderen met 3 pedagogisch beroepskrachten 

 De Ukkepukjes groep (0-1), maximaal 6 kinderen met 2 pedagogisch beroepskrachten 

 De Tuimelaars groep (1-2), maximaal 10 kinderen met 2 pedagogisch beroepskrachten 

 De Deugnietjes groep (1-2), maximaal 10 kinderen met 2 pedagogisch beroepskrachten 

 De Boefjes groep (2-4), maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch beroepskrachten 

 De Schavuitjes groep (2-4), maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch beroepskrachten 

 De voorschool: 

 De Donderstraaltjes groep (2-4), maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch beroepskrachten 

 

De werkwijze op de groepen (bijv. dagindeling, open deurenbeleid) wordt beschreven in het 

werkplan. 

 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 26-10-2020 met houder R. van der Bent 

en locatieverantwoordelijke) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch werkplan (GBW 4 26-10-2020) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij de aanvraag wijziging kindaantal heeft de houder een geactualiseerd beleid veiligheid en 

gezondheid aangeleverd van 26-10-2020. De beleidscyclus is aangepast en heeft een planning voor 

2021 meegekregen.  Er zijn actiepunten geformuleerd voor het moment waarop de verandering 

(doorschuiven van groepen) wordt doorgevoerd. Onder andere een ontruimings- en BHV-plan moet 

dan worden aangepast. 

 

In de praktijk heeft het niet geleid tot wijzigingen in het algemene beleid en het vaststellen van de 

grootste risico's. 

 

 

Conclusie 

Het beleid veiligheid en gezondheid is actueel gehouden door de houder. Er wordt voldaan aan de 

eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 26-10-2020 met houder R. van der Bent 

en locatieverantwoordelijke) 

 Observatie(s) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2020 KDV 26-10-2020) 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Beschikbare ruimte 

Op 10-09-2020 heeft de houder een ophoging kindaantal aangevraagd van 74 naar 90 

kindplaatsen. Hiervoor is de voormalige BSO ruimte met (32 kindplaatsen) worden verbouwd en in 

twee ruimtes worden opgedeeld. De ruimtes zullen niet beschikken over een afzonderlijke 

slaapruimte en worden gebruikt voor de voorschoolgroep en de peutergroep. 

De ruimte waar de voorschool voorheen in zat (16 kindplaatsen), is opgedeeld en wordt nu 

gebruikt als kantoorruimte en slaapkamer. 

 

Op 26-10-2020 heeft de toezichthouder de beoogde ruimtes gezien. Deze waren op moment van 

inspectie al verbouwd en in gebruik. 

 

Voor de beoordeling van de oppervlakte is gebruik gemaakt van de plattegrond oude situatie en 

nieuwe situatie. Peutergroep de Boefjes zal gebruik maken van ruimte 0.8 en 0.9 met een totale 

opp van 78,5 m2. Er zijn 3 slaapruimtes gecreëerd voor de baby- en dreumesgroepen met in totaal 

26 slaapplaatsen. 

 

 

 Ruimte  

 opp m2      

Max kindaantal naar   opp  Groep    Groepsgrootte 

 0.8  41,6   (Ruimte 0.8 en 0.9 samen) 

22,4 kindplaats 

 Boefjes 

 Peutergroep 

 16 

 

 0.9 

 36,9   Boefjes 

 Peutergroep 

 - 

 

 0.11 

 39,9  11,4  Deugnietjes 

 Dreumesgroep 

 10 

 

0.12 

 39,2  11,2  Tuimelaars 

 Dreumesgroep 

 10 

 

 0.13 

 33,1  9,4  Hummeltjes 

 Babygroep 

 9 

 

0.15 

 25,1  7,1  Ukkepukjes 

 Babygroep 

 6/7 

 

 0.5 

 56,6  16,1  Voorschool 

 Peuterspeelzaal 

 16 

 

 0.7 

 

 59,7  17  Schavuitjes 

 Peutergroep 

 16 

 totaal  

 

93 kindplaatsen  84 kindplaatsen 
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Uit het gesprek met de houder blijkt dat het gevraagde kindaantal hoger iets is dan het 

daadwerkelijk aantal kindplaatsen dat gebruikt zal worden. Deze ruimte wil de houder gebruiken 

voor het geval een kind 4 jaar is, maar nog niet naar de basisschool kan, of gaat. De maximale 

groepsgrootte blijft beperkt door de wettelijke eisen. De houder is hiervan op de hoogte. 

 

De binnenspeelruimtes voldoen aan de eis van 3,5 m2 per kind. 

 

 

Buitenruimte 

De locatie beschikt over aangrenzende buitenruimte. 

Volgens de plattegrond is de buitenruimte 300 m2 plus een buitenruimte van 46,5 m2. Het totaal is 

346,5 m2 buitenruimte. dat is voldoende groot voor het gevraagde aantal op te vangen kinderen. 

 

De buitenruimte heeft onlangs een nieuwe inrichting gekregen met als thema 'de natuurlijke tuin.' 

 

 

Conclusie 

De aanvraag van 90 kindplaatsen kan wat betreft oppervlakte worden gehonoreerd. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 26-10-2020 met houder R. van der Bent 

en locatieverantwoordelijke) 

 Observatie(s) 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Plattegrond (oude en nieuwe situatie) 

 Informatie beschikbare buitenruimte 

 Wijzigingsformulier exploitatie (10-09-2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 

aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kindercentrum Ikky B.V. 

Website : http://www.ikky.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027460967 

Aantal kindplaatsen : 74 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Ikky B.V. 

Adres houder : Mauritiusstraat 56 

Postcode en plaats : 1339 RK Almere 

KvK nummer : 58083979 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  E. Laan 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 



 

12 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 26-10-2020 

Kindercentrum Ikky B.V. te Almere 

Planning 

Datum inspectie : 26-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 09-11-2020 

Zienswijze houder : 10-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 12-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-11-2020 

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

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u van mij mijn zienswijze! 

 

Zienswijze:  

 

Wij zijn akkoord met de inhoud van het rapport! 

 

We streven dagelijks naar kwalitatieve en hoogwaardige kinderopvang! Door het verbouwen en 

vergroten van de bestaande groepsruimtes is er (nog) veel meer speelruimte gecreëerd voor de 

kinderen, in de praktijk zien we dit ook terug bij de kinderen, er is een verhoogde mate van 

welbevinden en betrokkenheid in hun spel terug te zien. 

 

Ook de nieuwe vergrootte en natuurlijke tuin is een groot succes. Ik weet niet zeker of de maten 

van de tuin al hebben aangepast op onze plattegrond, dit zal ik hoe dan ook nog oppakken als 

puntje! 

 

Ik kan met trots zeggen dat wij verantwoorde kinderopvang op de werkvloer aanbieden! “Onze" 

kinderen worden liefdevol opgevangen door professioneel geschoolde pedagogisch 

beroepskrachten, in veilige, schone en gezellig ingerichte groepsruimtes. 

 

Hartelijke groet, 

Rhea van der Bent. 
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