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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 (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden verplicht alle kindercentra (minimaal) één 
maal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang, 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 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 Hoorn is een onderdeel van ZoWieZo Kinderopvang. 
ZoWieZo vangt kinderen op van maandag tot en met vrijdag van 07.00-18.00 uur. Het KDV is 
gevestigd in een ruimte van voetbalvereniging Zwaluwen. De ruimte is continu beschikbaar voor de 
dagopvang. 
Het KDV bestaat uit één groep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks inspectiebezoek op 14 juli 2015 zijn overtredingen geconstateerd binnen 
voorwaarden van de domeinen: 
Pedagogisch beleid en praktijk 
Opvang in groepen 
Passende beroepskwalificatie 
 
Op 21 december 2015 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden op de overtredingen uit de 
inspectie van 14 juli 2015. De beschrijving in het pedagogisch beleidsplan over indeling in groepen 
kwam niet overeen met de praktijkgebied van opvang in groepen en de passende 
beroepskwalificatie bleken opgeheven. De locatiemanager gaf aan dat wellicht in de toekomst de 
werkwijze in de praktijk zal veranderen en dan zal dit in het pedagogisch beleid beschreven 
worden. De tekortkoming op de voorwaarden binnen het item pedagogisch beleid en pedagogische 
praktijk bleken niet te zijn opgeheven. De overtredingen op het gebied van opvang in groepen en 
de passende beroepskwalificatie waren opgeheven. 
 
Op 1 maart 2016 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden op de overtreding uit 
het pedagogisch beleid. Het beleid was aangepast en de getoetste voorwaarden waren voldoende 
beschreven. Aan de voorwaarden werd voldaan. 
 
Tijdens de inspectie op 30 mei 2016 werden zijn 2 overtredingen geconstateerd; 
- een overtreding binnen Domein Pedagogisch klimaat, 
- een overtreding binnen Domein Ouders 
De gemeente Hoorn heeft de toezichthouder op 2 september verzocht na 4 weken een nader 
onderzoek uit te voeren. 
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Dit onaangekondigde nader onderzoek vond plaats op 29 september 2016. De tekortkoming binnen 
het Domein ouders waren opgeheven maar de tekortkoming binnen het Domein Pedagogisch Beleid 
echter niet. Opnieuw werd geconstateerd dat de werkwijze onvoldoende duidelijk en observeerbaar 
is beschreven.  
 
De inspectierapporten zijn in te zien op www.lrkp.nl. 
  
Aanleiding onderzoek 
In januari 2017 heeft de GGD Hollands Noorden van gemeente Hoorn de opdracht gekregen tot het 
uitvoeren van een nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens 
het jaarlijks en nader onderzoek van 2016. Het onderzoek diende te worden uitgevoerd in de 
zomer van 2017. 
  
De inspectie 
Dit nader onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 30 augustus 2017. De 
toezichthouder heeft de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn met de 
houder/locatieverantwoordelijke geëvalueerd. 
  
Conclusie 
De tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

5 van 8 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-08-2017 

Kinderopvang ZoWieZo te Hoorn 

 

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 inspectiebezoeken wordt naast het pedagogisch beleid ook de pedagogische praktijk 
getoetst, alsmede de samenhang tussen beide. 
  
Tekortkoming geconstateerd tijdens het reguliere onderzoek van 30 mei 2016: 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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) 
  
Toelichting: 
De houder beschikt over een algemeen (overkoepelend) pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft 
zij voor elke opvangvorm een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat de vertaalslag 
van de overkoepelende visie naar de specifieke praktijk. 
  
Tijdens deze inspectie is de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en het bijbehorende werkplan 
getoetst op de wettelijke voorwaarden. Als in het rapport wordt gesproken over het pedagogisch 
beleidsplan, dan wordt zowel het pedagogisch beleidsplan als het pedagogisch werkplan bedoelt. 
  
Uit het laatste nader onderzoek bleek dat het pedagogisch beleidsplan was aangepast op de 
praktijksituatie die toen van kracht was. Tijdens het huidig inspectiebezoek blijkt dat er nogmaals 
een tekortkoming is binnen dit item, maar dan op een andere beschrijving van de werkwijze. 
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat in het pedagogisch beleidsplan enkele omschrijvingen staan 
die niet overeenkomen met de werkwijze in de praktijk. 
  
Voorbeeld 1: 
Citaat pedagogisch beleid met betrekking tot Puk. 
'Handpop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de 
kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen aan of hij is verkouden. Puk biedt 
troost en is het vriendje bij wie baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Via Puk kunnen 
pedagogisch medewerkers de kinderen betrekken bij activiteiten en kunnen ze op een veilige en 
speelse manier interactie met de kinderen uitlokken. 
Bij elk thema informeren we u op het thema bord over de activiteiten die hierbij op het 
kinderdagverblijf gedaan worden, en ook welke bijpassende activiteiten en spelletjes u hiernaast 
thuis met hun kind kunt doen. Tevens bespreken we in de vergadering de voortgang van onze 
thema’s.' 
  
Praktijk: In de praktijk wordt Puk niet meer gebruikt. 
De locatiemanager geeft na de inspectie aan: 
'Daarin hadden we inderdaad een aanpassing moeten doen in het beleid. We zijn tot de conclusie 
gekomen dat VVE- gerichte activiteiten zonder ondersteuning op dit moment niet op onze 
kinderopvanglocatie in Hoorn mag plaats vinden. Ik zal het hele stuk van de Puk uit het beleid 
halen en zal binnen een maand het beleid in samenwerking met het managementteam hebben 
overlegd. Maar ook met ons personeel op de groep.'  
  
Voorbeeld 2: 
Citaat pedagogisch beleid: 
'Als er 1 à 2 kinderen op de voorschoolse opvang komen, zullen wij in de peuterruimte (BSO) 
worden opgevangen.'  
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Praktijk: 
Kinderen van de VSO worden in de groepsruimte van de dagopvang opgevangen. De 
beroepskracht-kind-ratio wordt dan berekend voor kinderen van 0-12 jaar. 
Reactie locatiemanager: 
'De VSO wordt standaard op het KDV georganiseerd van 07:00-08:00 uur. Dit kan in combinatie 
met het aantal kinderen wat wij ontvangen op het KDV. We hebben ongeveer 6 tot 10 kinderen per 
dag en tijdens de VSO hanteren we een gecombineerde groep. Kinderen spelen op het KDV, daar 
hebben zij speelgoed van de BSO meegenomen, als blijkt dat zij ander speelgoed nodig hebben, 
dan openen we de ruimte en mogen zij dat ophalen. Ze mogen aan tafel een activiteit 
ondernemen, sommigen ontbijten eerst nog, en andere gaan vrij spelen, en/of mogen op de IPAD. 
Voor een aantal kinderen gaat het om een uur, half uur of tien minuten opvang. Op de donderdag 
kan het aantal tot 10 oplopen, dit is mede afhankelijk van flex-kinderen dan komt de tweede 
pedagogisch medewerker eerder om te assisteren tijdens de VSO.' 
  
Toelichting nader onderzoek van 29 september 2016: 
Na de vorige inspectie is het pedagogisch beleid aangepast. 
De locatiemanager geeft aan dat na de vorige inspectie de werkwijze op de VSO is aangepast: 
VSO vindt plaats in de BSO- ruimte. De VSO kinderen worden 5 dagen in de week opgevangen op 
de BSO. 
'Er zal in het MT-overleg besproken worden dat als wij 1 of 2 kinderen hebben wat we doen met de 
VSO. We willen niet meer dat de VSO- kinderen op het KDV worden opgevangen.' 
Deze beschrijving komt overeen met de werkwijze in de praktijk. 
  
In het pedagogisch beleid staat het deel over Puk nog wel beschreven, maar er is toegevoegd: 
'We werken dus niet dagelijks met Puk, maar in bepaalde noodzakelijke situaties wel.' 
De locatiemanager geeft aan: 'We gaan overwegen het stuk over Puk te verwijderen.'  
In het beleid is niet beschreven wat een noodzakelijke situatie is, waardoor de werkwijze met 
betrekking tot Puk niet duidelijk en observeerbaar is beschreven. 
  
In het pedagogisch beleid staan een aantal punten beschreven die niet geheel conform de praktijk 
zijn, ondanks dat de houder erop gewezen is dat dit nader onderzoek zou plaatsvinden op de 
werkwijze van het kinderdagverblijf in de praktijk. 
Het betreft hier bijvoorbeeld informatie over locatie Heerhugowaard, terwijl Hoorn wordt bedoeld 
en dat er een babyfoon met een camera is, terwijl het gaat om zowel een camera als een babyfoon 
(in verband met het vierogenprincipe). 
De locatiemanager heeft op 6 oktober 2016 als reactie op vragen van de toezichthouder 
aangegeven: 'Ik heb het beleid gecorrigeerd.' Op 10 oktober 2016 moet worden geconstateerd dat 
de aangepaste versie nog niet op de website is geplaatst. Tijdens eerdere inspecties bij Zowiezo is 
ook geconstateerd dat de meest actuele 
  
Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 
de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.lrkp.nl. 
  
De bevindingen van dit nader onderzoek staan hier onder beschreven. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Bevinding nader onderzoek 30 augustus 2017: 
  
Na het nader onderzoek van september 2016 is het pedagogische beleidsplan opnieuw aangepast. 
De toezichthouder heeft deze ingezien. Tevens is er contact geweest met de kwaliteitsmedewerker 
van Zowiezo kinderopvang en de leidinggevende van het KDV. De toezichthouder heeft 
geconstateerd dat het beleidsplan voldoet aan de getoetste voorwaarde en dat de overtreding 
hiermee is opgeheven. 
  
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (kwaliteitsmedewerker mevrouw M. Otsen en 

leidinggevende mevrouw G. Koster) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (versie februari 2017) 
 Pedagogisch werkplan (versie februari 2017) 
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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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang ZoWieZo 
Website : http://www.zowiezo.nu 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang ZoWieZo Hoorn B.V. 
Adres houder : Kerkstraat 35 
Postcode en plaats : 1687 AL Wognum 
Website : www.zowiezo.nu 
KvK nummer : 37151376 
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 : Hoorn 
Adres : Postbus 603 
Postcode en plaats : 1620 AR HOORN NH 

 
Planning 

Datum inspectie : 30-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 05-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-09-2017 
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