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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. 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 
BSO Kinderopvang ZoWieZo te Wognum maakt deel uit van ZoWieZo Kinderopvang met locaties in 
Heerhugowaard, Hoorn, Wognum en Zuid-Scharwoude. De locatie en ruimtes waarin de BSO is 
gevestigd, wordt mede gebruikt door andere gebruikers zoals de scouting en jongerenorganisatie 
Forever Young Pius X. De locatie is in het LRK geregistreerd met 28 kindplaatsen. De locatie is 
tijdens schooldagen geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur, 
voorschoolse opvang wordt op maandag t/m donderdag geboden van 7.00 tot 9.00 uur. Tevens 
vindt op deze locatie vakantieopvang plaats waarbij op sommige dagen wordt samengevoegd op de 
BSO locatie te Hoorn. 
   
Inspectiegeschiedenis 
13 januari 2015: jaarlijks onderzoek. Overtredingen geconstateerd op voorwaarden uit de 
domeinen: 
- Pedagogisch Klimaat, item pedagogische praktijk 
- Personeel en Groepen, item groepsgrootte 
- Veiligheid en Gezondheid, item risico-inventarisatie 
- Accommodatie en Inrichting, item inrichting binnen- en buitenruimte 
  
De gemeente heeft in reactie hierop de houder een hersteltermijn geboden middels een aanwijzing 
en de GGD opdracht gegeven een nader onderzoek uit te voeren. 
  
21 april 2015: nader onderzoek. Wederom overtredingen geconstateerd op voorwaarden uit de 
domeinen: 
- Pedagogisch Klimaat, item inhoud pedagogisch beleid 
- Personeel en Groepen, item opvang in groepen 
- Accommodatie en Inrichting, item inrichting buitenspeelruimte. 
  
Er is geen aanvullende handhaving ingezet, wel heeft in augustus 2015 een gesprek tussen 
gemeente Medemblik, de houder, locatiemanager en toezichthouder plaatsgevonden. Hier is 
duidelijk gesteld dat tijdens de inspectie van 2016 de houder aantoonbaar aan de getoetste eisen 
van de Wko dient te voldoen. 
  
5 april 2016: jaarlijks onderzoek. Overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 
- Accommodatie en inrichting, item buitenspeelruimte 
- Ouderrecht, item instellen oudercommissie. 
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Voor een andere voorwaarde, namelijk Informatievoorziening, binnen het domein Ouderrecht heeft 
overleg en overreding plaatsgevonden. De gemaakte afspraak is nagekomen en werd aan de 
voorwaarde voldaan. De gemeente Medemblik heeft vervolgens de houder een aanwijzing gestuurd 
en de GGD opdracht gegeven een nader onderzoek te verrichten. 
  
7 juni 2016: onaangekondigd nader onderzoek. de buitenruimte bleek passend ingericht. De 
overtreding binnen het domein Accommodatie en inrichting is daarmee opgeheven. 
Gedurende het nader onderzoek zijn echter andere overtredingen geconstateerd, namelijk: 
- domein Pedagogisch beleid en praktijk - de voorwaarde over Uitvoering pedagogisch 
beleid en de voorwaarde over Waarborgen emotionele veiligheid. 
- domein Personeel en Groepen - voorwaarden over beroepskracht-kind-ratio. 
- domein Veiligheid en Gezondheid - de voorwaarde over plan van aanpak veiligheid. 
  
De gemeente Medemblik heeft handhaving ingezet en een vooraankondiging van een last onder 
dwangsom opgelegd. De gemeente Medemblik heeft op 30 augustus 2016 de toezichthouder 
verzocht een nader onderzoek uit te voeren. 
  
6 september 2016: onaangekondigd nader onderzoek waarbij specifiek is gekeken naar de 
voorwaarden waaraan tijdens de inspectie op 7 juni 2016 niet werd voldaan. De overtredingen zijn 
hersteld. 
   
De inspectierapporten zijn in te zien op www.lrkp.nl. 
  
De inspectie 
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 18-12-2017. 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 
BSO ZoWieZo te Wognum voldoet aan alle voorwaarden die bij dit onderzoek zijn getoetst. 

 
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 basisgroep. 
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. 
  
 
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. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Pedagogisch beleidsplan 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.  
  
Het pedagogisch beleid is te downloaden via de website. De uitgangspunten van het pedagogisch 
plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden door de houder onder de aandacht 
gehouden bij de beroepskrachten tijdens pedagogische vergaderingen. Hierin word pedagogische 
ondersteuning gegeven volgens het pedagogisch beleid tevens worden alle beleidstukken en 
observaties jaarlijks doorgesproken om de kennis up to date te houden. 
  
De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan die gaan over onder andere het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Dit 
kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen. 
  
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Observatie van de pedagogische praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen 
(www.rijksoverheid.nl). Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die 
zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: 
 Het waarborgen van emotionele veiligheid; 
 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
 Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie; 
 Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 
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Aan de hand van het genoemd veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek op 
de vestiging beoordeeld. 
  
Observatie heeft op verschillende momenten op alle stamgroepen plaats gevonden: 
 Binnenkomst uit school 
 Vrij spel binnen en buiten 
 Gezamenlijk eet/drinkmoment 
 Knutselactiviteit  
  
EMOTIONELE VEILIGHEID - Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep  
Emotie/ empathie: Kinderen reageren op elkaars emoties. Zij delen elkaars blijheid als er iets leuk 
is, boosheid bij onrecht, verdriet bij pijn.  
Praktijkvoorbeeld: 
Eén van de kinderen heeft recentelijk zijn zwemdiploma gehaald en laat het diploma zien aan de 
beroepskracht. Het diploma wordt aandachtig bekeken, de beroepskracht zegt hoe knap hij 
het vindt en vraagt of het de rest van de middag om het memobord mag hangen. Het kind vindt 
dat een goed idee want zo kan iedereen het zien. Tijdens het gezamenlijke tafelmoment vraagt de 
beroepskracht aan alle kinderen of hen al iets bijzonders is opgevallen aan het memobord. Het 
betreffende kind mag vertellen dat hij een zwemdiploma heeft gehaald en hij krijgt een groot 
applaus van de andere kinderen en de beroepskrachten. 
  
PERSOONLIJKE COMPETENTIE - De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling 
van (individuele) kinderen 
Initiatief / kiezen: De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het 
organiseren van activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te 
nemen. Zij bieden zo nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil 
verleggen.  
Praktijkvoorbeeld: 
Tijdens het fruit eten legt de beroepskracht uit wat de georganiseerde creatieve activiteit van die 
dag is en vertelt dat er 2 kinderen mee mogen naar de winkel om wat lekkers en een nieuwe bal te 
kopen. Er wordt al snel overeenstemming bereikt over wie mee mag naar de winkel en wie er 
meedoet aan de creatieve activiteit, de rest wil vrij spelen en buiten voetballen. 
De creatieve activiteit bestaat uit het maken van voetafdrukken met verf op papier waar later 
sneeuwpopjes van worden gemaakt. De kinderen maken ‘stempels’ met hun geverfde voeten. Ze 
kiezen steeds andere kleuren verf en papier en willen steeds meer afdrukken maken. De 
begeleidende beroepskracht biedt hen alle ruimte en laat de kinderen zo veel experimenteren als 
ze willen. Er wordt samen gelachen om het koude en glibberige gevoel dat de kinderen aan hun 
voeten krijgen van de verf. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Gesprek met aanwezige beroepskrachten 
 Observatie van de pedagogische praktijk 
 Pedagogisch beleidsplan versie 1.3 datum 01-08-2017 (ingezien op locatie) 
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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 
 
Op dit kindercentrum worden kinderen in 2 basisgroepen opgevangen. 
  
De indeling in basisgroepen is als volgt: 
1x 20 kinderen 
1x 8 kinderen (deze groep betreft alleen kinderen met een flexibel contract) 
  
In de praktijk worden er momenteel niet meer dan 20 kinderen gelijktijdig opgevangen en is er 
steeds sprake van 1 basisgroep. 
   
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit de 
planning van de aankomende periode / 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: 
11 kinderen en 2 beroepskracht (waarvan 1 formatief ingezette BBL-er) 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview met aanwezige beroepskrachten 
 Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien en getoetst op locatie) 
 Diploma's beroepskrachten (ingezien en getoetst op locatie) 
 Presentielijsten week 44 t/m 48 (ontvangen op 22-12-2017) 
 Personeelsrooster week 44 t/m 48 (ontvangen op 22-12-2017) 
 Praktijkovereenkomst BBL-er (12-01-2018) 
 Observatie van de beroepskrachtkind-ratio 
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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. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid die in de map op de locatie inzichtelijk 
is, is uitgevoerd op 25-07-2016. De aanwezige beroepskracht geeft aan dat hij nog voor eind 
december 2017 een nieuwe risico-inventarisatie gaat uitvoeren. Volgens hem wordt de nieuwe 
uitvoering digitaal met het doel om meer uniformiteit aan te brengen in veiligheids- en 
gezondheidsbeleid op de verschillende locaties van de houder. 
  
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (werkafspraken, huisregels, protocollen, 
en dergelijke) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en 
accommodatie (vingersafes, veiligheidsglas, en dergelijke) zijn genomen. Deze zijn onder de 
aandacht gebracht bij de beroepskrachten via teamoverleggen. De inventarisaties zijn op locatie in 
een map inzichtelijk voor de beroepskrachten, op een aftekenlijst voorin de map kunnen zij 
aangeven of ze inhoudelijk kennis hebben genomen van de uitgevoerde risico-inventarisaties. 
  
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. Voorbeelden: er zijn afspraken met kinderen en ouders ten aanzien van 
bijvoorbeeld zelfstandig van school naar de BSO komen en het buiten spelen. Ouders dienen 
schriftelijke toestemming te geven voor het zonder toezicht spelen binnen het hek van de 
buitenruimte en voor de oudere kinderen of ze zelfstandig buiten het hek mogen spelen. Voor het 
eten wassen de kinderen hun handen. Er is een logboek voor het registreren van de 
koelkasttemperatuur. 
  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview met aanwezige beroepskrachten 
 Risico-inventarisatie veiligheid (ingezien en getoetst op locatie) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (ingezien en getoetst op locatie) 
 Actieplan veiligheid (ingezien en getoetst op locatie) 
 Actieplan gezondheid (ingezien en getoetst op locatie) 
 Ongevallenregistratie (ingezien en getoetst op locatie) 
 Observatie van de praktijksituatie op het gebied van veiligheid en gezondheid 
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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. 
  
Indien sprake is van méér dan 50 geplaatste kinderen op een kindercentrum (dit kan dagopvang 
en buitenschoolse opvang op één adres zijn) of méér dan 50 gekoppelde gastouders dan moet dat 
in de vorm van een geïnstalleerde oudercommissie. 
Tijdens de inspectie is beoordeeld of er een oudercommissie is ingesteld en of de oudercommissie 
door de houder in de gelegenheid gesteld is om haar eigen werkwijze te bepalen. 
  
 
Oudercommissie 
 
De oudercommissie van BSO Zowiezo te Wognum bestaat momenteel uit 2 leden. Het reglement is 
ondertekend in januari 2017. 
  
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: 
 Vragenlijst oudercommissie 
 Gesprek met lid van de oudercommissie 
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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 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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 basisgroepen. 
(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) 

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) 

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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 
de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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) 

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) 
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De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 9 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) 

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) 

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) 

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 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) 

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) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(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 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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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 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) 

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) 

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 : Kinderopvang Zowiezo 
Website : http://www.zowiezo.nu 
Vestigingsnummer KvK : 000014659891 
Aantal kindplaatsen : 28 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Gastouderopvang Zowiezo 
Adres houder : Kerkstraat 35 
Postcode en plaats : 1687 AL Wognum 
Website : www.zowiezo.nu 
KvK nummer : 37127943 
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 M. Verkerk 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Medemblik 
Adres : Postbus 45 
Postcode en plaats : 1687 ZG WOGNUM 

 
Planning 

Datum inspectie : 18-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 16-01-2018 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 30-01-2018 
: 30-01-2018 

Vaststelling inspectierapport : 30-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 31-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers van Zowiezo kinderopvang een plezierige 
dag beleven bij ons op de BSO. Heel fijn is het om te lezen dat de emotionele veiligheid en het 
ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van het individuele kind en de groep 
gewaarborgd is. Het is voor onze medewerkers een mooi compliment dat hun professionaliteit en 
vakbekwaamheid is gezien tijdens de inspectie. 
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