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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 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op o.a. 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 verplicht alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht 
in het kader van de naleving Wko, door een toezichthouder van de GGD, op aanwijzen van de 
gemeente waarin de kinderopvanginstelling zich bevindt. 
  
Indien blijkt dat niet geheel aan de gestelde eisen is voldaan, zal de toezichthouder het college van 
de betreffende gemeente via het inspectierapport adviseren te handhaven conform het 
handhavingsbeleid. De gemeente stelt dan een schrijven naar de houder op. Hoe deze is opgesteld 
is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. De gemeente geeft vervolgens de 
toezichthouder van de GGD opdracht om een (onaangekondigd) nader onderzoek uit te voeren. 
Een nader onderzoek richt zich op de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens het vorige 
onderzoek. Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een terugblik op de vorige 
constateringen en een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het huidige nader 
onderzoek. Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-
items uit de Wko. 
  
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
  
De locatie: 
Buitenschoolse opvang (BSO) ZoWieZo is een onderdeel van ZoWieZo kinderopvang. De BSO is 
gevestigd in de kantine van voetbalvereniging Zwaluwen en werkt nauw samen met het inpandige 
kinderdagverblijf van ZoWieZo. De BSO bestaat uit één basisgroep met maximaal 20 kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
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Inspectiegeschiedenis: 
Op 14 juli 2015 vond een jaarlijks inspectiebezoek plaats. Er werd een overtreding geconstateerd 
op: 
Pedagogisch Beleid 
  
Op verzoek van gemeente Hoorn heeft op 21 december 2015 een onaangekondigd nader 
onderzoek plaatsgevonden, waarbij specifiek gekeken is naar de overtreding op de voorwaarde uit 
het item pedagogisch beleid. Hierbij werd het volgende geconcludeerd:  
Op het moment van en rondom inspectie werden geen 3-jarigen op de BSO opgevangen.  
De werkwijze van de opvang van 3-jarigen werd nog niet voldoende beschreven, maar op het 
moment van het nader onderzoek ook niet van toepassing. Echter kwam nu de indeling in 
basisgroepen niet overeen met de praktijk.  
Er werd opnieuw een overreding geconstateerd op een voorwaarde uit het item: 
Pedagogisch Beleid 
  
Tijdens het nader onderzoek op 1 maart 2016 is opnieuw de inhoud van het pedagogisch beleid 
beoordeeld. Er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 30 juni 2016 zijn overtredingen geconstateerd op 2 voorwaarden 
binnen de domeinen 
- Veiligheid en gezondheid 
- Ouderrecht 
  
Tijdens het nader onderzoek op 29 september 2016 bleek dat de houder ten aanzien van de 
overtreding binnen het domein Veiligheid en Gezondheid een reactieve houding heeft aangenomen 
en alleen gekeken heeft naar voorbeelden die zijn vermeld tijdens de vorige inspectie. Desondanks 
kwam de risico-inventarisatie nu wel grotendeels overeen met de praktijk en werd geconcludeerd 
dat aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 
  
Inspectie: 
Op verzoek van gemeente Hoorn heeft opnieuw een nader onderzoek plaatsgevonden om te 
toetsen of de door de houder aangegeven acties nagekomen zijn. 
Het nader onderzoek bestond uit een gesprek tussen de houder, gemeente Hoorn en de 
toezichthouder op 7 december 2016 en een documentenonderzoek. 
  
Conclusie: 
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Bevinding jaarlijkse inspectie 30 juni 2016: 
Tijdens de inspectie op 30 juni 2016 is de volgende tekortkoming geconstateerd: 
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) 
  
Voor de toelichting; zie het inspectierapport 30 juni 2016: 
  
Bevindingen nader onderzoek 29 september 2016: 
In het vorige inspectierapport zijn voorbeelden genoemd van onderdelen waarop de risico-
inventarisatie niet overeen kwam met de praktijk. 
De houder heeft in augustus 2016 de risico-inventarisatie aangepast op de onderdelen die vermeld 
zijn in het inspectierapport van juni 2016. 
De locatiemanager geeft aan dat de risico-inventarisatie op bepaalde punten in augustus samen 
met de beroepskracht is uitgevoerd en in de laatste teamvergadering is besproken. 
De houder heeft in een actieplan aangegeven dat op 15 oktober deurstrips zullen worden geplaatst, 
zodat op dit onderdeel de veiligheid van de kinderen zal worden gewaarborgd. 
In de risico-inventarisatie Veiligheid van BSO Zowiezo Hoorn staat echter beschreven dat op alle 
stopcontacten afdekplaatjes bevestigd zijn. Dit is echter niet het geval op de BSO. Hierdoor is de 
risico-inventarisatie op dit punt niet conform de praktijk. De toezichthouder heeft dit 
teruggekoppeld aan de locatiemanager, waarop zij heeft aangegeven dat zij dit onderdeel opnieuw 
zullen bekijken. 
  
De houder is geïnformeerd door de gemeente Hoorn dat de risico-inventarisatie opnieuw 
beoordeeld zou worden door middel van een nader onderzoek. 
De voorwaarde die nu getoetst wordt vanuit de wet kinderopvang is bedoeld dat de houder, de 
medewerkers, geïnteresseerden en de toezichthouder een juist overzicht te hebben van de risico’s 
en de te nemen maatregelen per ruimte op een locatie. 
  
De houder heeft een re-actieve houding getoond door zelf niet de risico-inventarisatie opnieuw 
geheel op actualiteit te doorlopen, maar alleen te kijken naar vermelde zaken uit het vorige 
inspectierapport. 
  
Desondanks is de risico-inventarisatie nu wel vrijwel geheel conform de praktijk, waardoor wordt 
voldaan aan de voorwaarde. 
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Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bevinding nader onderzoek 16 december 2016: 
Handhaving was niet noodzakelijk doordat tijdens het vorig nader onderzoek de bevindingen niet 
als overtreding zijn beoordeeld. 
Gemeente Hoorn heeft echter wel verzocht om te blijven controleren of ZoWieZo de gemaakte 
afspraken na heeft gekomen. 
Op woensdag 7 december 2016 heeft er een gesprek tussen gemeente Hoorn, de houder van 
ZoWieZo en de toezichthouder plaatsgevonden vanwege overtredingen op het kinderdagverblijf 
van ZoWieZo en is tevens het veiligheidsbeleid van de BSO besproken. 
De kwaliteitsmanager heeft na het gesprek per email foto's van de afdekplaatjes en van de 
actielijst gestuurd en aangegeven: 
'De afdekplaatjes zijn direct na de inspectie aangebracht door onze pedagogisch medewerker John. 
De deurstrips zijn later aangebracht, dit i.v.m. technische aanpassingen, hiervan heb ik een kopie 
van die actielijst toegevoegd. Tevens stuur ik jullie een kopie van de laatste RIE toe, hierin is alleen 
de aanpassing gedaan in Veiligheid binnenruimte en Sport bij de elektra en deur. De nieuwe RIE 
wordt in januari 2017 gemaakt en ligt dan uiteraard ter inzage op de locatie.' 
  
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
Bij de volgende reguliere inspectie in 2017 zullen alle voorwaarden weer beoordeeld worden.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
  Interview anderen (kwaliteitsmanager mevrouw M. Otsen) 

  
Risico-inventarisatie veiligheid (versie augustus 2016 met aanpassingen voor elektra en 
deurstrips) 

  Actieplan veiligheid (versie oktober 2016) 
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Inspectie-items 

 

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) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Buitenschoolse Opvang ZoWieZo 
Website : http://www.zowiezo.nu 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BSO ZoWieZo B.V. 
Adres houder : Kerkstraat 35 
Postcode en plaats : 1687 AL WOGNUM 
Website : www.zowiezo.nu 
KvK nummer : 37152327 
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 : Hoorn 
Adres : Postbus 603 
Postcode en plaats : 1620 AR HOORN NH 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2016 
 
 

 


