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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de 
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en 
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra minimaal één maal bezocht in het kader 
van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. 
  
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op 
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de 
Wko. 
  
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 meerdere locaties kinderopvang in verschillende gemeenten. 
De accommodatie wordt op woensdagmiddag en vrijdagmiddag, in het weekend en in vakanties 
ook gebruikt om kinderfeestjes te vieren en kunnen 'visite-kinderen' gebruik maken van de 
accommodatie. Dit wordt georganiseerd door 'Tante Suus', van dezelfde eigenaar als de BSO. 
Hierdoor zijn tijdens de opvang op de genoemde dagen ook andere kinderen dan kinderen van de 
BSO-aanwezig en zijn ook andere volwassenen zoals medewerkers van Tante Suus en ouders/ 
verzorgers van de 'visite-kinderen' aanwezig. 
  
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 een jaarlijkse inspectiebezoek plaatsgevonden. Er zijn 
tekortkomingen geconstateerd binnen de items: 
  Pedagogische praktijk 
 Veiligheid en gezondheid. 
Er is geen handhaving ingezet door de gemeente. 
  
Op 10 november 2015 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. 
  
Op 27 januari 2016 heeft in opdracht van gemeente Heerhugowaard een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden. Geconcludeerd werd dat de houder aantoonbaar moeite heeft gedaan om te 
voldoen aan de getoetste voorwaarden. 
Echter gezien de bijzondere situatie van kinderopvang gecombineerd met een plaats waar 
kinderfeestjes plaatsvinden, moest worden gesteld dat het zorgdragen van het pedagogisch beleid 
en het waarborgen van emotionele veiligheid en persoonlijke competentie van BSO-kinderen nog 
niet voldeed. De tekortkoming binnen het item veiligheid en gezondheid was opgeheven. 
  Er werd een tekortkoming geconstateerd op voorwaarden binnen het item pedagogische 

praktijk. 
Tijdens de jaarlijkse inspectie  op 2 maart en 3 maart 2016 werd aan de getoetste voorwaarden 
voldaan. 
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Op 18 augustus 2016 heeft, naast het jaarlijks onderzoek, een extra onderzoek plaatsgevonden op 
verzoek van gemeente Heerhugowaard. Hierbij is geconcludeerd dat aan de getoetste voorwaarden 
is voldaan. 
De aanvraag voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen is opnieuw meegenomen tijdens dit 
onderzoek, aangezien de houder aangaf dat de aanvraag juist die week opnieuw was ingediend. 
In het pedagogisch beleid is de uitbreiding voldoende uitgewerkt. Het oppervlak en de 
inrichting zijn voldoende voor meer kinderen en de werkwijze tussen BSO en Tante Suus is 
voldoende beschreven. 
De locatie voldoet nu aan de voorwaarden om het aantal kindplaatsen uit te bereiden van 20 naar 
40. 
Naar verwachting zal ook met dit kindaantal verantwoorde kindervang in een veilige en gezonde 
omgeving geboden worden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Aanpassen register: uitbreiden van aantal kindplaatsen van 20 naar 40. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wko gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud van 
een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
  
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 
Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde 
pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt. Daarnaast is 
geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de pedagogische 
basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. 
  
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg 
en gedurende de opvang door middel van bijvoorbeeld feedback van de leidinggevende. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Daarin 
staan de specifieke indicatoren beschreven waarop wordt geobserveerd. Indicatoren uit 
dit veldinstrument zijn cursief weergegeven. 
  
Emotionele veiligheid 
De kinderen hebben een vertrouwde relatie met de beroepskracht. 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben.  
Praktijkvoorbeeld: 
Op het moment van de observatie is het zomervakantie en het is mooi weer. Van de zandbak is 
een 'strand' gemaakt met een deel water en een deel zand. De kinderen hebben van hout een 
bordje gemaakt met daarop vermeld: 'Privé-strand. Alleen voor kinderen van de BSO'. De 
beroepskracht vraagt de kinderen wat er nog meer op het strand is, waarop zij aangeven dat een 
terras nog ontbreek.' Ze halen enthousiast tafels en stoelen van binnen, versieren deze met 
plantjes, etc. Wanneer de beroepskracht vraagt: 'Moet er nog een strandbar komen?' Reageren de 
kinderen enthousiast en vragen ze hem om het speelhuis te verplaatsen. De strandbar krijgt een 
naam, er worden vlaggetjes gemaakt, er wordt een menulijst opgesteld. Wanneer het even later 
tijd is om wat te drinken, nemen kinderen de bestelling op en krijgt iedereen te drinken. De sfeer is 
ontspannen. 
  
Overdracht van normen en waarden. 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast door de 
beroepskracht. 
Praktijkvoorbeeld: 
In de buitenspeelruimte geldt de afspraak dat kinderen hun schoenen aan hebben. In de zandbak 
mogen de kinderen de schoenen wel uitdoen. Het gebeurt hierbij dat kinderen de schoenen uit 
gedaan hebben als ze in de zandbak hebben gespeeld, maar vergeten deze weer aan te doen als ze 
buiten de zandbak gaan spelen. De beroepskracht herinnert de kinderen hier consequent aan: 'Doe 
je je schoenen aan?' en 'Als je niet in de zandbak bent, doe je je schoenen aan!'', 'Waar zijn je 
schoenen?' 
Op de deur hangt ook een zelfgeschreven regel; 'Buiten schoenen aan!' 
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Overdracht van normen en waarden. 
Grenzen en consequenties. De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en 
omgangsvormen belangrijk zijn. Het is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de 
afspraken negeren of overtreden. 
Praktijkvoorbeeld: 
Twee kinderen spelen in de zandbak met het water met een emmer. Ze gaan wild met de emmer 
om en de beroepskracht vraagt ze meerdere keren om de emmer laag te houden omdat er anders 
verwondingen kunnen ontstaan en dat hij de emmer anders weg zal halen. Nadat de kinderen toch 
doorgaan met het wilde spel, zegt de beroepskracht: 'Ik heb nu 2x gewaarschuwd, de emmer gaat 
weg.' De kinderen geven aan het te begrijpen. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
Praktijkvoorbeeld: 
Op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en op sommige dagen in de vakantie kunnen ook kinderen 
van buiten de BSO in de accommodatie komen spelen en kunnen kinderfeestjes worden gevierd in 
de accommodatie; onder de noemer Tante Suus, hiervoor worden aparte medewerkers ingezet. Op 
het moment van inspectie waren er geen andere kinderen aanwezig. Uit navraag bleek dat 
medewerkers van Tante Suus en medewerkers van de BSO goed op elkaar inspeelt zijn; ze kennen 
de werkwijze en regels die bij beide werkvormen gelden. De kinderen van Tante Suus zijn 
herkenbaar door het dragen van polsbandjes. De medewerkers zijn te herkennen aan shirts met de 
naam 'Tante Suus'. De kinderen van de BSO hebben een eigen deel in de groepsruimte, waar zij 
zich op elk moment van de dag kunnen terugtrekken. Verder is door middel van naamhangers voor 
beroepskrachten zichtbaar in welke ruimte kinderen van de BSO zich bevinden. De 
beroepskrachten geven aan dat er meer rust is gekomen, nu er duidelijkheid is in de werkwijzen. 
  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar 
aanleiding van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is 
voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het 
pedagogisch beleid. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw. S. Veldink) 
  Interview anderen (beroepskracht BSO en beroepskracht Tante Suus) 
  Observaties (18 augustus 2016) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 24-2-2016) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wko gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde 
continue screening.  
In juni 2016 is een derde vaste beroepskracht aangenomen. 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van de 3 
vaste beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eis. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
In juni 2016 is een derde vaste beroepskracht aangenomen. 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de 3 vaste beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 
kinderopvang is opgenomen. 
  
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De BSO heeft één basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
  
Tijdens de opvang op woensdag- en vrijdagmiddag en op vakantiedagen vanaf 12 uur kunnen ook 
kinderen aanwezig zijn die Tante Suus bezoeken. Door middel van polsbandjes van 
'visitekinderen' is aangegeven dat die kinderen niet van de BSO zijn, maar van Tante Suus. 
  
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden van opvang in groepen. 
De houder heeft het verzoek ingediend om een tweede basisgroep te kunnen starten, tevens met 
maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. De kinderen worden dan ingedeeld in groepen op basis van 
de school/ schooltijden. In het pedagogisch beleid is reeds beschreven hoe de werkwijze in 
basisgroepen zal plaatsvinden. 
Zie tevens de beschouwing; er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de opvang van maximaal 
40 kinderen op deze locatie. 
Met de houder is besproken dat op papier een duidelijke indeling in basisgroepen zichtbaar moet 
zijn, waarbij de kinderen in hun eigen basisgroep worden opgevangen indien er meer dan 20 
kinderen worden opgevangen.  
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Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de afgelopen en de komende periode. De verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is conform de 
voorwaarden. Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 5 kinderen en 1 beroepskracht. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
De houder heeft een aanvraag gedaan voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Zie tevens de 
beschouwing. De houder voldoet op dit moment aan de voorwaarden voor uitbreiding van het 
aantal kindplaatsen naar 40. De toezichthouder heeft met de houder besproken dat het 
beroepskracht-kind-ratio per basisgroep berekend moet worden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw. S. Veldink) 
  Interview anderen (beroepskracht BSO en beroepskracht Tante Suus) 
  Observaties (18 augustus 2016) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten (week 33 en week 34) 
  Presentielijsten (week 33) 
  Personeelsrooster (week 33 en week 34) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is januari 2016 uitgevoerd. 
Tijdens de inspectie zijn geen onveilige aspecten waargenomen. 
Ongevallen die voorvallen worden geregistreerd. 
In februari is tweemaal een ontruimingsoefening gehouden. 
In de map met documenten zit een aftekenlijst waarop te zien is dat twee vaste medewerkers alle 
documenten hebben gelezen. De derde vaste medewerker zal alle documenten nog gaan lezen. 
 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
  
 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw. S. Veldink) 
  Interview anderen (beroepskracht BSO en beroepskracht Tante Suus) 
  Observaties (18 augustus 2016) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (januari 2016) 
  Ongevallenregistratie (2015 en 2016) 
  Huisregels/groepsregels 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(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 

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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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 : Ja 

 

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 : 18-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 23-08-2016 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 06-09-2016 
: 06-09-2016 

Vaststelling inspectierapport : 26-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 27-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

Wij zijn blij dat de kwaliteit van onze opvang is gezien door de GGD. Wij willen de GGD bedanken 
voor de uitbreiding in het aantal kindplaatsen, de fijne inspectie en samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gaby Koster 
Kinderopvang ZoWieZo 

 
 
 

 


