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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Algemeen: 
Buitenschoolse opvang (BSO) ZoWieZo maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie ZoWieZo. 
Op de BSO kunnen maximaal 28 kinderen van 4-12 jaar opgevangen worden. 
De locatie is gevestigd in Wognum. 
De locatie waarin de BSO exploiteert, wordt mede gebruikt door andere gebruikers, als de scouting 
en stichting Pius X (dorpsvereniging). 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Tijdens de jaarlijkse inspectie in 2013 werd niet voldaan aan voorwaarden die vallen onder de 
domeinen: 
- Pedagogisch Klimaat, item inhoud pedagogisch beleid 
- Veiligheid en Gezondheid, item Meldcode kindermishandeling 
- Accommodatie en Inrichting, item inrichting buitenruimte 
De gemeente heeft in reactie hierop de houder een waarschuwing gestuurd. Er heeft geen 
aanvullend onderzoek plaatsgevonden. De overtredingen bleken verholpen tijdens de jaarlijkse 
inspectie in 2014. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2014 is wel een andere overtreding geconstateerd op een 
voorwaarde uit het domein Accommodatie en Inrichting, namelijk met betrekking tot de inrichting 
van de binnenruimte. 
De gemeente Medemblik heeft in reactie hierop geen specifieke actie ondernomen. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2015, die heeft plaatsgevonden op 13 januari 2015, zijn 
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. 
  
Tijdens het nader onderzoek, dat heeft plaatsgevonden op 21 april 2015, zijn 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. 
  
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2016, die heeft plaatsgevonden op 5 april, is geconstateerd dat 
de houder niet aan deze eis van de gemeente heeft weten te voldoen. Er zijn overtredingen 
geconstateerd binnen de domeinen: 
- Accommodatie en inrichting, item buitenspeelruimte 
- Ouderrecht, item instellen oudercommissie. 
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. 
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Op 7 juni 2016 heeft op verzoek van gemeente Medemblik een onaangekondigd nader onderzoek 
plaatsgevonden om de inrichting van de buitenruimte te beoordelen. De toezichthouder heeft een 
gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie plaatsgevonden om de 
inrichting van buitenspeelruimte te beoordelen. De bevindingen zijn met de 
locatieverantwoordelijke geëvalueerd. 
Tijdens het nader onderzoek op de inrichting van de buitenruimte bleek dat deze passend is 
ingericht. De tekortkoming binnen het domein Accommodatie en inrichting is daarmee opgeheven. 
Tijdens de aanwezigheid van de toezichthouder zijn gedurende het nader onderzoek echter andere 
overtredingen geconstateerd, namelijk: 
- Binnen het domein Pedagogisch beleid en praktijk is de voorwaarde over Uitvoering pedagogisch 
beleid en de voorwaarde over Waarborgen emotionele veiligheid afgekeurd. 
- Binnen het domein Personeel en Groepen zijn voorwaarden over beroepskracht-kind-ratio 
afgekeurd. 
- Binnen het domein Veiligheid en Gezondheid is de voorwaarde over plan van aanpak veiligheid 
afgekeurd. 
  
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. 
  
Inspectie: 
Op 6 september 2016 vond een onaangekondigd nader onderzoek plaats waarbij specifiek is 
gekeken naar de voorwaarden waaraan tijdens de inspectie op 7 juni 2016 niet werd voldaan. 
De inspectie bestond uit een gesprek met de beroepskrachten en de houder, een observatie van de 
accommodatie binnen en buiten, een documentenonderzoek en een pedagogische observatie. 
  
Conclusie: 
De tekortkomingen zijn opgeheven. 
Op het moment van het nader onderzoek werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het incidenteel onderzoek op 7 juni 2016 zijn 2 tekortkomingen geconstateerd: 
 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) 

  
Voor een toelichting op de tekortkomingen: zie het rapport van 7 juni 2016. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Bevinding 6 september 2016: 
Tijdens dit nader onderzoek is specifiek gekeken naar de tekortkoming die geconstateerd is op 7 
juni 2016. 
Tijdens het nader onderzoek bleek het pedagogisch beleid te zijn aangepast, waarin de situatie in 
de praktijk overeenkomt met de beschreven situatie. Pedagogisch beleid 1.2 versie 1 september 
2016 is op de locatie aanwezig en is in juli 2016 besproken met het team. 
De locatieverantwoordelijke heeft aangegeven dat het pedagogisch beleid naar alle ouders is 
gestuurd en in de komende vergadering van de oudercommissie besproken zal worden. 
Op 18 juli 2016 heeft een teamvergadering plaatsgevonden waarbij het pedagogisch handelen 
centraal stond. 
  
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 
 Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op 

een enthousiaste en persoonlijke manier. 
 De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op 
de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

 De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op 
kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind. 

 Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 
op hun gemak voelen.  

 Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het programma, de (meeste) kinderen 
en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze. 
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Praktijkvoorbeelden: 
Bij aankomst van de toezichthouder op de locatie was alleen een beroepskracht aanwezig. De 
kinderen met een zelfstandigheidscontract kwamen om de beurt naar binnen. Hierbij werden zij 
enthousiast begroet door de beroepskracht, waarbij de naam van het kind werd genoemd en werd 
gevraagd hoe het met het kind ging. Ook werd gevraagd of een kind alvast iets wilde drinken. Een 
kind dat graag een praatje maakte, ging enthousiast vertellen. Een ander kind schakelde de hulp 
van de beroepskracht in toen het op de Ipad wilde spelen. Er kwamen steeds meer kinderen binnen 
en allemaal kregen ze hetzelfde hartelijke welkom. 
Een aantal kinderen zonder zelfstandigheidscontract kwam met de tweede beroepskracht aan op de 
locatie. Hierbij was te zien dat zij bekend zijn met de regels en afspraken op de BSO. De jas werd 
opgehangen en de kinderen zonder zelfstandigheidscontract mochten buiten spelen als er ook een 
beroepskracht buiten was. Er vond overleg plaats tussen beide beroepskrachten over de 
taakverdeling. 
Op het moment dat de beroepskracht zag dat er 4 kinderen op de trampoline aan het springen 
waren, was een enkel gebaar voldoende om 2 kinderen eraf te laten gaan, want de afspraak is dat 
maximaal 2 kinderen tegelijk op de trampoline mogen spelen. 
Op het moment dat alle kinderen binnen waren en het fruit (samen met een aantal kinderen) 
geschild was, werden de kinderen gevraagd om plaats te nemen aan tafel. Zij mochten hierbij zelf 
kiezen waar ze wilden zitten. De beroepskrachten namen zelf ook plaats aan tafel. Twee kinderen 
mochten het fruit ronddelen. Er heerste een ontspannen sfeer op de BSO. Te merken was dat de 
kinderen zich vertrouwd voelden. Zij zochten contact. met de beroepskrachten voor een praatje of 
voor hulp of om iets te laten zien. Zo liet een kind zien dat het zelf lippenstift had op gedaan en het 
had hier veel plezier in. 
  
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 het pedagogische basisdoel 'waarborgen emotionele veiligheid' en het 
naleven van het pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Veldink, houder) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (6 september 2016) 
  Pedagogisch beleidsplan (versie 1.2 september 2016) 
  Notulen teamoverleg (Pedagogisch overleg 18 juli 2016) 
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Personeel en groepen 

 
Tijdens het onderzoek op 7 juni is een tekortkoming geconstateerd op de volgende voorwaarde: 
 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) 

  
Voor een toelichting op de tekortkoming: zie het rapport van 7 juni 2016. 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Bevinding 6 september 2016: 
Tijdens dit nader onderzoek is specifiek gekeken naar de tekortkoming die geconstateerd is op 7 
juni 2016. 
Op het moment dat de kinderen uit school komen, is nu, volgens de houder en de 
beroepskrachten, altijd een beroepskracht op de locatie aanwezig om de kinderen te ontvangen. 
Er worden kinderen van 2 verschillende scholen opgehaald. Voor het ophalen van de grootste 
groep kinderen wordt de tweede beroepskracht ingezet. Voor het ophalen van een kind van een 
andere school wordt op maandag, dinsdag en donderdag een derde volwassene ingezet. 
Op dagen dat er slechts 1 beroepskracht wordt ingezet, komen de kinderen met en zonder een 
zelfstandigheidscontract naar de beroepskracht en lopen zij gezamenlijk naar de BSO, zodat er 
geen kinderen zonder toezicht op de BSO aanwezig zijn. 
  
Op de BSO worden momenteel maximaal 20 kinderen opgevangen. De presentie- en 
planningslijsten van week 36 zijn ingezien evenals het personeelsrooster. 
Te zien was dat aan de voorwaarden van de beroepskracht-kind-ratio werd voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Veldink, houder) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (6 september 2016) 
  Plaatsingslijsten (week 36) 
  Presentielijsten (week 36) 
  Personeelsrooster (week 36) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het onderzoek op 7 juni 2016 is een 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 een toelichting; zie het rapport van 7 juni 2016. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Bevinding 6 september 2016: 
Tijdens dit nader onderzoek is specifiek gekeken naar de tekortkoming die geconstateerd is op 7 
juni 2016. 
De risico-inventarisatie veiligheid is aangepast (versie 25 juli 2016) en er is een actielijst 
opgesteld. De acties uit de lijst zijn inmiddels uitgevoerd. 
De risico-inventarisatie is actueel en de beschreven maatregelen komen overeen met de 
maatregelen die zijn genomen in de praktijk. 
De buitenruimte is voorzien van een stevig hekwerk. Boomstronken en wortels zijn verwijderd. 
Bouwmaterialen zijn verwijderd. De buitenspeelruimte is uitdagend en veilig ingericht. 
  
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid (versie 25 juli 2016) 
  Actieplan veiligheid (versie 25 juli 2016 met aantekeningen na realiseren acties) 
  Huisregels/groepsregels 
  Notulen teamoverleg (Pedagogisch overleg 18 juli 2016) 
 Protocol buitenspelen, versie 1 september 2016 
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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) 

 

Personeel en groepen 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 : BSO ZoWieZo 
Website : http://www.zowiezo.nu 
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 P. Rustenburg 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

 
Planning 

Datum inspectie : 06-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing 

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

: 09-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 10-09-2016 

 
 

 


