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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.

Beschouwing
Algemeen:
Buitenschoolse Opvang (BSO) ZoWieZo locatie Heerhugowaard is gevestigd aan de Hectorlaan in
Heerhugowaard. De BSO is 1 oktober 2014 in exploitatie gegaan. ZoWieZo heeft het pand
overgenomen van voormalige kinderopvangorganisatie Dikkie Dik.
ZoWieZo heeft meerdere locaties kinderopvang in verschillende gemeenten.

Inspectiehistorie:
Op 17 september 2014 heeft, op verzoek van gemeente Heerhugowaard, een onderzoek voor
registratie plaatsgevonden bij BSO ZoWieZo Heerhugowaard. Er is een positief advies gegeven
voor start exploitatie.

Op 19 februari 2015 heeft het vorige jaarlijkse inspectiebezoek plaatsgevonden. Er zijn 
overtredingen geconstateerd binnen de items
 � pedagogische praktijk
 � veiligheid en gezondheid
Er is geen handhaving ingezet door de gemeente.

Op 10 november heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden vanwege de aanvraag voor 
uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 20 naar 30.
Deze aanvraag is afwezen. Er is geconstateerd dat de tekortkomingen die tijdens de inspectie in 
februari 2015 zijn geconstateerd, nog steeds van toepassing waren.
Daarnaast is geconstateerd dat een aantal voorwaarden die betrekking hebben op de wijziging van
het kindaantal nog onvoldoende waren uitgewerkt.
Er werd geconcludeerd dat, gezien de tekortkomingen, naar verwachting op het moment van 
inspectie geen volledig verantwoorde kinderopvang zou worden geboden bij een verhoging van het 
aantal
kindplaatsen.

Inspectie:
Op woensdagmiddag 27 januari 2016 heeft, in opdracht van de gemeente Heerhugowaard, een 
incidenteel onderzoek plaatsgevonden bij BSO ZoWieZo. de inspectie werd uitgevoerd door 2 
toezichthouders en bestond uit een rondgang door de accommodatie, een gesprek met de houder, 
locatieverantwoordelijke en beroepskrachten en een documentenonderzoek. Na de inspectie heeft 
telefonisch contact plaatsgevonden met een lid van de oudercommissie.

Conclusie:
De houder heeft aantoonbaar moeite gedaan om te voldoen aan de getoetste voorwaarden.
Echter gezien de bijzondere situatie van kinderopvang gecombineerd met een plaats waar 
kinderfeestjes plaatsvinden, moet worden gesteld dat het zorgdragen van het pedagogisch beleid 
en het waarborgen van emotionele veiligheid en persoonlijke competentie van BSO-kinderen nog 
niet voldoet.
Er is een overtreding geconstateerd op voorwaarden binnen het item pedagogische praktijk.
Aan de andere getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Voor een toelichting, zie de inhoud van het rapport.
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Reactie houder
De houder is in de gelegenheid gesteld per email te reageren op de inhoud van het rapport.
De houder geeft aan:
'We begrijpen het punt van de pedagogische praktijk, dit gaat vooral om de woensdag- en 
vrijdagmiddag.
De bandjes zijn reeds binnen voor de kinderen van Tante Suus en worden de eerst volgende keer 
gebruikt. Hierdoor zal er een duidelijkere scheiding zijn tussen de kinderen van de BSO en die van
Tante Suus.

We hebben na de inspectie besloten, dat we de witte BSO kast (waar het kiesbord op hangt), gaan 
gebruiken in de woonkeuken. Het gaat om een afscheiding tussen de camping en de woonkeuken. 
De kinderen kunnen zich dan terug trekken op de banken die tegenover de keuken staan, hier 
komen dan geen onbekende kinderen en ouders.
De woonkeuken wordt dan de bso ruimte, waardoor de kinderen zich in een rustige ruimte kunnen 
terugtrekken om aan hun persoonlijke competenties te ontwikkelen. Zo waarborgen wij de 
emotionele veiligheid.
Mocht er door bovenstaande niet voldoende rust worden gecreëerd, gaan we opzoek naar een 
andere oplossing. Hierbij zijn de kinderen bepalend, als wij zien dat de kinderen zich niet op hen 
gemak voelen, zullen wij gelijk naar een nieuwe oplossing zoeken.

Tevens hebben we besloten dat er op de woensdag- en vrijdagmiddag een groepsactiviteit gaat 
plaatsvinden voor de BSO kinderen. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in een van de ruimte die 
op dat moment vrij is, zodat er geen onbekende kinderen hierbij aanwezig zijn.
Ook willen we de groep op woensdag en vrijdag niet groter maken dan 10 vasten kinderen, 
uitgezonderd de flexibele kinderen. Dit is nog niet voorgekomen na overname.
Op dit moment hebben we 1 vast kind op de woensdagmiddag en 6 vaste kinderen op de 
vrijdagmiddag. Daarnaast hebben we tussen de 10-15 kinderen die flexibel kunnen komen.

Wij begrijpen dat het voor jullie een nieuwe situatie is, de combinatie tussen een BSO en Tante 
Suus. We zijn ook nog vol in ontwikkeling, maar we hopen hier samen met jullie tot een goed 
pedagogisch klimaat te komen.'

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

De houder dient te beschikken over een beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende pedagogische visie staat beschreven.

Tijdens de inspectie in februari 2015 bleek dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan.

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Voor een toelichting van de overtreding: zie het betreffende rapport in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Tijdens de inspectie op 10 november 2015 bleek de overtreding nog steeds aanwezig te zijn.
De locatiemanager heeft op 12 november het pedagogisch beleidsplan (versie 10-9-2015) naar de 
toezichthouder gestuurd.

Gebleken is dat sinds september 2015 op woensdagmiddag en vrijdagmiddag en in vakanties ook 
kinderen van buiten de opvang aanwezig kunnen zijn via 'Tante Suus' (een bedrijf dat organisatie 
van kinderfeestjes aanbiedt en organiseert).

In het pedagogisch beleid is onvoldoende uitgewerkt hoe de indeling in groepen plaatsvindt, welke 
activiteiten in de basisgroepen plaatsvinden en welke niet, hoe de emotionele veiligheid van 
kinderen wordt gewaarborgd wanneer er ook andere kinderen worden opgevangen en wat de rol 
van andere volwassenen (medewerkers van 'Tante Suus') is ten aanzien van de kinderen van de 
BSO.
De volgende overtredingen zijn in november 2015 geconstateerd:

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. (art 1.50 lid 1 en 
2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen)

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. (art 
1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen)

Deze voorwaarden worden opnieuw getoetst tijdens dit nader onderzoek.



6 van 14
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 27-01-2016
ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard te HEERHUGOWAARD

Pedagogisch beleid

Er is een nieuwe versie van het pedagogisch beleid opgesteld.
In deze versie staan de voorwaarden voldoende uitgewerkt.
De tekortkoming is daarmee opgeheven. 
Er wordt nu aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Pedagogische praktijk

Bevinding reguliere inspectie februari 2015:
Tijdens de inspectie in 2015 is een overtreding geconstateerd op het item:

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Zie voor een toelichting het betreffende rapport in het landelijk register kinderopvang 
(www.landelijkregisterkinderopvang.nl)

Bevinding nader onderzoek januari 2016:
In het pedagogisch beleid staat beschreven:

Duidelijkheid en structuur vinden wij belangrijk om een veilige basis te creëren binnen de BSO. Elk 
kind heeft nodig wat wel en niet kan. Dit geeft de kinderen rust en veiligheid. De pedagogisch 
medewerker is verantwoordelijk voor het bieden van een dagelijks ritme waarbij er afwisseling 
plaats vindt in rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, zodat kinderen de benodigde tijd 
krijgen om opgedane kennis en ervaringen te verwerken.
De inrichting van de verschillende ruimtes is zo ingedeeld dat we hoekjes en ruimten hebben weten 
te creëren waar kinderen zich kunnen terugtrekken wanneer hier behoefte aan is.
De kinderen van Tante Suus, krijgen een gekleurd bandje om hun pols, zodat we weten wie er bij 
de BSO hoort en bij Tante Suus.

Op het moment van inspectie was de situatie als volgt:-
- Er waren 10 kinderen van de BSO met 1 beroepskracht
- Er werden 5 kinderfeestjes georganiseerd
- Bij ieder kinderfeestje was een belegeider aanwezig en 2 ouders
– Er was aantal individuele kinderen met hun ouders of begeleiders aanwezig op de locatie.

Er was één tafel gekenmerkt als tafel van de BSO. Die tafel stond in een ruimte waar ook een 
kinderfeestje gepland was en waar ook kinderen van buiten de BSO konden spelen. Er was tijdens 
de inspectie geen ruimte waar kinderen van de BSO zich terug konden trekken als hier behoefte 
aan was.
Op het moment van inspectie waren de kinderen van tante Suus nog niet herkenbaar. De houder 
gaf aan dat bandjes in bestelling waren. Tante Suus wordt al sinds september 2015 gecombineerd 
met de BSO wordt aangeboden. De herkenbaarheid van de kinderen is niet conform de beschrijving 
in het pedagogisch beleid.

Pedagogische observatie.
Observaties uit het veldinstrument zijn cursief gedrukt.

De pedagogische observatie is uitgevoerd door twee toezichthouders, waarvan er één tevens 
pedagoge is. De observaties was gericht op de kinderen die gebruik maken van de BSO. Tijdens de 
observatie was te zien dat de beroepskracht inging op wat de kinderen vertelden. Zij was een 
vertrouwd gezicht voor de kinderen. Er vond een tafelmoment plaats waarbij de 
kinderen gezamenlijk fruit en groente aten en waarbij de kinderen mochten helpen om dit klaar te 
maken en uit te delen. Daarna mochten de kinderen gaan spelen, waarbij de beroepskracht 
meedeed met het spel en tevens beschikbaar bleef voor de andere kinderen.
Echter is de pedagogische observatie niet alleen positief te beoordelen.
De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd:
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Emotionele veiligheid
Kinderen zien veel en veel onbekende kinderen op hun opvangdag. De samenstelling van de groep 
is niet constant.
Praktijkvoorbeeld:
De samenstelling van de BSO-groep wisselt wekelijks. De houder gaf aan dat er soms 2 kinderen 
op woensdagmiddag worden opgevangen, soms 10. Dat heeft te maken met flexibele opvang die 
wordt aangeboden. Daarnaast waren er 5 kinderfeestjes met gemiddeld 6 kinderne per feestje en 
een aantal individuele kinderen die kwamen spelen bij Tante Suus. Hierdoor waren er voor de 
kinderen van de BSO veel en veel onbekende kinderen en ook onbekende volwassenen op de 
locatie.
Daarnaast was de 'stamtafel', de tafel waar de kinderen van de BSO normaal aan zitten, in gebruik 
als tafel voor een kinderfeestje. Hierdoor konden de kinderen niet op hun vertrouwde plek zitten. 
Twee kinderen namen plaats aan de stamtafel, maar zij werden weggeroepen, omdat er een 
kinderfeestje was.
Het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen van de BSO bij de aanwezigheid van 
kinderen van Tante Suus moet nog verder uitgewerkt worden om te voldoen aan de voorwaarde.

Persoonlijke competentie
Het is niet mogelijk dat kinderen spelen op een plek in de groepsruimte waar andere kinderen hen 
niet storen.
Praktijkvoorbeeld
BSO ZoWieZo heeft de beschikking over een grote accommodatie met meerdere ruimtes. Op de 
middag van de observatie waren er 5 kinderfeestjes, die gebruik maakten van de verschillende 
ruimtes. De kinderen mochten overal spelen. Wel moeten zij dan hun naam bij de betreffende 
ruimte (waar zij willen spelen) op een bord aangeven. Er was in de groepsruimte 1 tafel benoemd 
als BSO tafel. In de groepsruimte was ook een kinderfeestje en waren ook kinderen aan het spelen. 
Er was geen plek voor de kinderen van de BSO om zich terug te kunnen trekken. Tijdens de 
inspectie was er een grote mate van prikkels voor de BSO-kinderen, in de vorm van licht en geluid. 
Het is daardoor des te meer noodzakelijk dat kinderen de mogelijkheid hebben zich terug te 
kunnen trekken in een rustige ruimte.
De privacy in de vorm van een eigen plek en rust van kinderen tijdens de gelijktijdige opvang van 
BSO kinderen en kinderen van Tante Suus verdient extra aandacht en voldoet op dit moment nog 
niet aan de getoetste voorwaarde.

De overtredingen zijn van toepassing op momenten dat kinderen van de BSO en van Tante Suus 
tegelijk aanwezig zijn; op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en in vakanties. Op de andere dagen 
worden alleen kinderen van de BSO opgevangen en hebben de kinderen voldoende privacy en zijn 
er vaste groepen en vaste beroepskrachten.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld:

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 
4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling 
van persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 
4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw. S. Veldink en mevrouw G. Koster)
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (observatie 27 januari 2016 middag)
 Notulen oudercommissie (december 2015)
 Pedagogisch beleidsplan (versie januari 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid 
in een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat 
de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd.

Op het moment van de inspectie in februari 2015 werd niet aan alle getoetste voorwaarden
voldaan.
Er zijn in februari 2015 overtredingen geconstateerd op de volgende voorwaarden:

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. (art 1.49 
lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 
en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voor een toelichting van de voorwaarden: zie het inspectierapport in het landelijk register
kinderopvang en peuterspeelzalen.

Tijdens de inspectie op 10 november was de aanwezige risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid opgesteld in september 2014. Tijdens de inspectie in februari 2015 is geconstateerd 
dat deze niet voldeed.
Op het moment van het incidentele onderzoek in november was deze nog niet herzien.
Er zijn sinds augustus 2015 diverse ruimtes extra in gebruik genomen. In deze ruimtes is nog geen 
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.
De beroepskrachten gaven aan dat zij sinds begin november 2015 bezig zijn met het opstellen van 
een nieuwe inventarisatie.
De overtreding op de aanwezigheid van een actuele risico-inventarisatie blijft gehandhaafd.
Ook is geconstateerd dat er nog onvoldoende maatregelen zijn uitgevoerd om de veiligheid en 
gezondheid van kinderen tijdens de opvang te waarborgen:

� Niet op alle deuren zijn vingersafes aangebracht;
� Schoonmaaklijsten worden nog niet consequent gebruikt;
� Er is nog geen ontruimingsoefening gehouden;
� Risico's ten aanzien van het koken zijn nog niet in de inventarisatie meegenomen.
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Tijdens de inspectie in november 2015 zijn de volgende overtredingen geconstateerd:
 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. (art 1.49 lid 

1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

 De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. (art 1.49 
lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 
1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Bevindingen januari 2016:
In december 2015 is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd door 2 
beroepskrachten. Zij hebben alle ruimtes meegenomen in de inventarisatie.
De acties die tijdens de vorige inspectie nog open stonden, zijn geïnventariseerd.
Er wordt gewerkt met schoonmaaklijsten, deurstrips zijn op alle deuren waar kinderen van de BSO 
door gaan, geplaatst, een ontruimingsoefening is op 22 december 2015 uitgevoerd.
De houder geeft aan dat huisregels momenteel voornamelijk mondeling zijn afgesproken, zij zullen 
deze op schrift gaan stellen.
Gesteld kan worden dat de veiligheid en gezondheid van kinderen tijdens de opvang zoveel 
mogelijk wordt gewaarborgd. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw. S. Veldink en mevrouw G. Koster)
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (observatie 27 januari 2016 middag)
 Risico-inventarisatie veiligheid (versie januari 2016)
 Risico-inventarisatie gezondheid (versie januari 2016)
 Ongevallenregistratie
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Ouderrecht

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen die betrekking hebben op de wijze waarop de houder 
de ouders betrekt en informeert inzake het beleid van de organisatie, medezeggenschap en de 
klachtenregeling.

Onderzocht is of ouders juist geïnformeerd zijn over de gang van zaken in het kindercentrum en 
over het meest recente inspectiebezoek van de GGD.

Oudercommissie

Bevinding november 2015:
Tijdens de inspectie op 10 november bleek de oudercommissie nog niet geïnformeerd over de wens 
tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen.

De locatiemanager gaf aan dat dit punt tijdens de oudercommissievergadering van 19 november 
2015 besproken is.

Opmerking toezichthouder: De op de locatie aanwezige notulen van de oudercommissie dateren uit 
2014. De locatiemanager geeft aan dit punt ook met de oudercommissie te bespreken.

Tijdens de inspectie in november 2015 is de volgende overtreding geconstateerd:
 De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 

besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. (art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen)

Bevinding januari 2016
Navraag bij de oudercommissie leerde dat de houder advies aan de oudercommissie heeft 
gevraagd inzake uitbreiding van het aantal kindplaatsen en een tariefwijziging.
De notulen van de meest recent vergadering van de oudercommissie waren op de locatie ter inzage 
beschikbaar.
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw. S. Veldink en mevrouw G. Koster)
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Notulen oudercommissie (december 2015)
 Oudercommissielid
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard
Aantal kindplaatsen : 20

Gegevens houder

Naam houder : Veldink
Adres houder : Kerkstraat 35
Postcode en plaats : 1687 AL WOGNUM
KvK nummer : 37151375
Aansluiting geschillencommissie : Nee

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Hollands Noorden
Adres : Postbus 9276
Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar
Telefoonnummer : 088-0100549
Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw P. Rustenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Heerhugowaard
Adres : Postbus 390
Postcode en plaats : 1700 AJ HEERHUGOWAARD

Planning

Datum inspectie : 27-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Hoor en wederhoor
Zienswijze houder

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 09-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-02-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 09-02-2016

Openbaar maken inspectierapport : 10-02-2016


