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ZoWieZo kinderopvang te Zuid-Scharwoude 

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 (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) éénmaal 
bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang 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 
Wet kinderopvang. 
  
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) ZoWieZo Zuid-Scharwoude maakt onderdeel uit van 
kinderopvangorganisatie ZoWieZo. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 groepen (een babygroep en 
een peutergroep) en verblijft in hetzelfde pand als de buitenschoolse opvang van dezelfde 
organisatie. In de groepsruimte van de BSO wordt ook een peuterschool opgevangen voor kinderen 
van twee tot vier jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 28 mei 2013 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. Tijdens dat inspectiebezoek 
zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 19 mei 2014 werd een overtreding geconstateerd op twee 
voorwaarden uit het item beroepskracht-kind-ratio. 
Op 30 oktober 2014 heeft op verzoek van gemeente Langedijk een nader onderzoek 
plaatsgevonden. Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat werd voldaan aan de getoetste 
voorwaarden. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 16 april 2015 is een overtreding geconstateerd op een 
voorwaarde uit het item beroepskracht-kind-ratio: 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk 
wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Op verzoek van gemeente Langedijk vond op 28 juli 2015 een nader onderzoek plaats op de 
overtreding die tijdens de inspectie op 16 april 2015 is geconstateerd. Er werd aan de getoetste 
voorwaarde voldaan. De pauzetijden werden conform de voorwaarden ingezet. 
Tijdens het nader onderzoek is een overtreding op het item Personeel geconstateerd: 
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
  
Er is in het inspectierapport van juli 2015 aangegeven dat er sprake is van een verlichtende 
omstandigheid omdat de houder direct dezelfde dag aangaf maatregelen te hebben genomen om 
een betere controle uit te voeren op de inzet van de medewerkers met een passende 
beroepskwalificatie. 
  
Op 3 maart 2016 vond een jaarlijkse inspectie plaats. Er werd een overtreding geconstateerd: Er 
was nog geen oudercommissie aangesteld. Omdat de houder wel aantoonbaar moeite heeft gedaan 
om ouders te werven is geen advies tot handhaving geadviseerd. 
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De houder heeft op 31 maart 2016 een wijzigingsverzoek ingediend bij gemeente Langedijk voor 
uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Men wil peuteropvang voor een extra groep van maximaal 
16 kinderen tijdens de ochtenden aanbieden, vanwege de recente sluiting van peuterspeelzalen in 
de gemeente Langedijk. Op 1 april 2016 heeft gemeente Langedijk de GGD verzocht een 
incidenteel onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden op 5 april 2016, waarna 
geconcludeerd werd dat naar verwachting verantwoorde kinderopvang zal plaatsvinden in een 
veilige en gezonde omgeving en akkoord werd gegeven voor uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen naar 39. 
  
Op 20 september 2016 vond een incidenteel onderzoek plaats op Peuterschool de Eerste Stap, 
vanwege de recente start. Er werden tekortkomingen geconstateerd op voorwaarden binnen het 
item VVE. Aan de overige getoetste voorwaarden werd voldaan. Gemeente Langedijk heeft hierna 
een handhavingstraject ingezet. Op 26 oktober 2016 is een aanwijzing gestuurd, waarbij een 
hersteltermijn van 2 maanden is aangegeven. 
  
Op 15 november 2016 ging de toezichthouder naar de locatie vanwege een nader onderzoek op de 
BSO en heeft de toezichthouder navraag gedaan over de tekortkomingen op de twee voorwaarden 
die tijdens de inspectie op 20 september 2016 zijn geconstateerd. Inmiddels werd aan de 
voorwaarden voldaan. 
  
De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 21 maart 2017. 
De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie 
plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 
ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke besproken. 
  
Conclusie 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen de Wet kinderopvang 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 onderzocht of het pedagogisch beleidsplan onder andere de werkwijze in 
de praktijk van de opvang beschrijft, alsmede de (spel)activiteiten buiten de stamgroep en de wijze 
waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
  
Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
vier wettelijke pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) in het algemeen en het 
pedagogisch beleidsplan van de organisatie. Tevens is de uitvoering van de voorschoolse educatie 
beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft zij voor elke 
opvangvorm een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat de vertaalslag van de 
overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang per locatie. 
  
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen rondom de pedagogische visie, de 
uitwerking van de pedagogische basisdoelen en overige getoetste voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 
het wenbeleid, werkwijze van de groepen en ondersteuning van de beroepskrachten door andere 
volwassenen. 
  
In het pedagogisch beleidsplan wordt het volgende als visie beschreven: 
'Wat in potentie aanwezig is in het kind, wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en 
verder groeien tot wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken, kijken en luisteren wij goed naar 
kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. De 
ouders dragen de zorg voor en opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom 
hebben de kinderen bij Kinderopvang ZoWieZo te maken met professionele opvoeders: de 
pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen 
deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich.'. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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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 of aansluitend op de opvang door feedback van de leidinggevende naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een praktijkobservatie. 
Het laatste overleg met pedagogische inhoud heeft eind maart 2017 plaatsgevonden. 
Het onderwerp dat werd behandeld was onder andere het pedagogisch beleidsplan. 
  
Aan een van de beroepskrachten is door de toezichthouder gevraagd een omschrijving te geven 
van het wenbeleid. De beroepskracht was hiertoe in staat. Tevens is aan de beroepskrachten 
gevraagd wat de locatie uniek maakt. De beroepskrachten geven aan dat op de locatie een 
huiselijke sfeer heerst waardoor de kinderen zich snel thuis voelen en zichzelf durven te zijn. Ook 
de kleinschaligheid van de locatie wordt genoemd als een pluspunt van de locatie. De 
beroepskrachten kennen alle kinderen/ouders, ook van de andere groepen, en de kinderen/ouders 
kennen hen. 
  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Hierin staan de 
indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk wordt 
beoordeeld. Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  
Persoonlijke competenties 
Zelfredzaamheid                                                   
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Ieder kind krijgt naar eigen 
vermogen de kans om de zelfredzaamheid te vergroten. 
  
Praktijkvoorbeeld  
Eén van de kinderen op de peuterschool moet een schone luier. De beroepskracht betrekt het kind 
bij deze situatie door hem vragen te stellen ('Waar liggen je luiers? Waar is je tas?Wat is je broek 
en je sok?') en het kind mag zelf op de verschoontafel klimmen. Tijdens het verschonen vinden er 
gesprekken plaats tussen het kind en de beroepskracht. Eén van de andere kinderen komt vragen 
wat de beroepskracht aan het doen is. De beroepskracht vraagt aan dit kind wat zij denkt dat de 
beroepskracht aan het doen is. Het kind geeft hier antwoord op en gaat vervolgens weer spelen. 
De beroepskracht blijft haar aandacht verdelen tussen de kinderen. 
  
Emotionele veiligheid 
Brengen/halen                                                      
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders 
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om 
groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest. 
  
Praktijkvoorbeeld 
Als de kinderen worden opgehaald door hun ouders, vindt een uitgebreide overdracht plaats. De 
beroepskrachten nemen tijd om even te praten met de ouders en geven de kinderen op deze 
manier ook de kans om hun spel af te ronden. Als de kinderen weggaan, wordt er duidelijk afscheid 
genomen door de beroepskrachten. 
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Persoonlijke competenties 
Stimulerend contact                                              
De beroepskrachten zetten zich actief in om baby’s reacties te ontlokken, om plezier te maken, om 
routines op te bouwen (liedje of spel bij drinken of slapen), om nieuwsgierigheid te creëren. 
  
Praktijkvoorbeeld 
Op de babygroep spelen de beroepskrachten samen met de kinderen. Eén van de kinderen is in de 
box (een afgezet gedeelte van de groepsruimte) aan het spelen op een kleed. Een beroepskracht 
stimuleert het kind in haar spel door haar aan te moedigen voorwerpen te pakken. Een andere 
beroepskracht zit met een kind op een kleed met een baby activiteitenbord te spelen. De 
beroepskracht laat zien wat allemaal met het bord gedaan kan worden en helpt het kind dan 
dezelfde handelingen uit te voeren. Ook wordt er regelmatig geknuffeld en gepraat met de 
kinderen. Er heerst een warme en ontspannen sfeer. 
  
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. 
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Onder voorschoolse educatie wordt uitvoering van een erkend programma verstaan, dat gericht is 
op het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De termen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en 
voorschoolse educatie (VE) hebben in dezen dezelfde betekenis. 
  
Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma Uk & Puk. De organisatie beschikt 
over beroepskrachten die een relevante opleiding hebben afgerond. De VE wordt op locatie 
aangeboden sinds 2016. De locatie ontvangt hiervoor subsidiegelden van de gemeente. Eén van de 
daarbij horende eisen betreft het aantoonbaar maken van deskundigheidsbevordering op het 
gebied van VE. De houder heeft hiervoor een opleidingsplan opgesteld wat per jaar de 
deskundigheidsbevordering van de beroepskrachten beschrijft. 
  
Per week besteedt de houder de verplichte minimale 10 uur aan VE. Het VE programma uit zich 
middels een gestructureerd dagprogramma dat zichtbaar is  in de praktijk. De beroepskrachten 
toetsen de vorderingen van de VE- indicatie kinderen twee keer per jaar met Peuterestafette en 
Puk observatiesysteem. 
  
Tijdens de inspectie was het VE thema 'Hoera, een baby' gaande. Op de groep is de uitwerking van 
het thema zichtbaar door de tentoongestelde werkjes van kinderen, een ingerichte themahoek en 
activiteiten van de beroepskracht. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. Schouten) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, veiligheids- en gezondheidsaspecten) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2017) 
 Pedagogisch werkplan (versie februari 2017) 
 Notulen teamoverleg (d.d. 9 maart 2017) 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2016-2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen de Wet Kinderopvang 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. De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 
werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. 
 
De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De toezichthouder heeft de diploma’s van de 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 accommodatie bestaat uit drie groepen: 
  
 De babygroep: voor de opvang van dagelijks maximaal negen kinderen van nul tot twee jaar; 
 De peutergroep: voor de opvang van dagelijks maximaal veertien kinderen van twee tot vier 

jaar; 
 De peuterschool: voor de opvang van dagelijks maximaal zestien kinderen van twee tot 

vier jaar. 
  
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
presentielijsten van de afgelopen periode en het bijbehorende dienstrooster. 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: 
  
 Babygroep: zeven kinderen onder begeleiding van drie beroepskrachten; 
 Peutergroep: elf kinderen onder begeleiding van drie beroepskrachten; 
 Peuterschool: vijftien kinderen onder begeleiding van twee beroepskrachten. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. Schouten) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 6 tot en met week 11 2017) 
 Personeelsrooster (maart 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen 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. 
  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 
houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de 
kennis hiervan bevordert en hoe de uitvoering van het vierogenprincipe zich uit in de praktijk. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In januari 2017 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd door de beroepskrachten. 
  
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (bijvoorbeeld werkafspraken, huisregels, 
protocollen) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en 
accommodatie zijn genomen. Deze zijn onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten via het 
overleg dat om de zes weken plaats vindt. 
  
Voor de medewerkers zijn werkinstructies, richtlijnen en protocollen beschikbaar op het gebied van 
gezondheid en veiligheid. Voor kinderen, ouders/ verzorgers en beroepskrachten zijn huisregels 
opgesteld. 
  
Minimaal twee keer in het jaar wordt een ontruimingsoefening uitgevoerd. Eén van deze 
oefeningen is geheel onaangekondigd, over de ander is de week waarin de oefening zal 
plaatsvinden bekend gemaakt bij de beroepskrachten. De beroepskrachten waren in staat een 
omschrijving te geven van de vluchtroute. 
  
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 
Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 
wijze in praktijk brengen, zoals het verschoonkussen schoonmaken na een verschoonmoment en 
het gebruik van handschoenen tijdens het verschonen. Een pluspunt is dat de beroepskracht 
ondanks het gebruik van handschoenen, hierna alsnog haar handen ging wassen. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. Schouten) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (pedagogische praktijk, veiligheids- en gezondheidsaspecten) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (januari 2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Veiligheidsverslag 
 Gezondheidsverslag 
 Huisregels/groepsregels 
 Notulen teamoverleg (d.d. 9 maart 2017) 
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Ouderrecht 

 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders 
betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 
  
 Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 
ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen 
daadwerkelijk zijn geplaatst. De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een 
oudercommissie te vormen. Tijdens de inspectie is beoordeeld of de ouders in de gelegenheid 
gesteld zijn medezeggenschap uit te oefenen. 
  
Tevens zijn de klachtenregeling van de houder, het uitvoeren van de regeling en de aansluiting bij 
de geschillencommissie beoordeeld. Ouders dienen geïnformeerd te worden over de interne 
klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen 
  
 
Oudercommissie 
 
Het kindercentrum beschikt over een oudercommissie bestaande uit zeven leden. Dit betreft een 
gecombineerde oudercommissie met ouders van het KDV en de BSO. 
  
Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie 
toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. Dit heeft de oudercommissie 
gedaan. Uit de antwoorden is gebleken dat de houder de oudercommissie in de gelegenheid stelt 
haar eigen werkwijze te bepalen. Ouders worden voldoende geïnformeerd over beleid en eventuele 
wijzigingen hierin. De oudercommissie geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de opvang.  
 
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. Schouten) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Website (www.zowiezo.nu) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 
(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 h 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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 



 

13 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 

ZoWieZo kinderopvang te Zuid-Scharwoude 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(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 5 lid 1 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 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 5 lid 10 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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 
te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : ZoWieZo kinderopvang 
Website : http://www.zowiezo.nu 
Aantal kindplaatsen : 39 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV 
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 L.  Boltjes 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Langedijk 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE 

 
Planning 

Datum inspectie : 21-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 09-05-2017 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 23-05-2017 
: 23-05-2017 

Vaststelling inspectierapport : 30-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

We bedanken de toezichthouder voor haar inzet en tijd die zij heeft genomen om het onderzoek 
op het kinderdagverblijf uit te voeren. De voorbeelden die de inspecteur schetst, geeft weer hoe 
wij de pedagogische basisdoelen interpreteren in de praktijk. We zijn zeer tevreden over het 
rapport. En we zullen dagelijks de kwaliteit van ons kinderdagverblijf blijven waarborgen. 
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