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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 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 (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het 
kader van de naleving Wko 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 
Wko. 
  
Algemeen: 
Kinderdagverblijf (KDV) ZoWieZo Zuid-Scharwoude maakt onderdeel uit van 
kinderopvangorganisatie ZoWieZo. Het KDV biedt opvang aan kinderen van 0-4 
jaar en is gevestigd in hetzelfde pand als de buitenschoolse opvang van dezelfde organisatie. 
Sinds 11 april 2016 is het aantal kindplaatsen uitgebreid naar 39 en is peuterschool 'de Eerste stap' 
gestart. 
De accommodatie bestaat uit 3 ruimtes: 
Een ruimte voor de babygroep: voor kinderen van 0-18 maanden. 
Een ruimte voor de peutergroep: voor kinderen van 18 maanden- 4 jaar. 
Een ruimte voor de peuterschool/ peuterplus/ BSO: voor kinderen van 2-12 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
 Op 28 mei 2013 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. Tijdens dat 

inspectiebezoekzijn geen overtredingen geconstateerd. 
 Tijdens de jaarlijkse inspectie op 19 mei 2014 werd een overtreding geconstateerd op twee 

voorwaarden uit het item beroepskracht-kind-ratio. De gemeente Langedijk heeft een 
handhavingstraject gestart. 

 Op 30 oktober 2014 heeft op verzoek van gemeente Langedijk een nader onderzoek 
plaatsgevonden op de tekortkomingen die tijdens de inspectie op 19 mei 2014 zijn 
geconstateerd. Tijdens het nader onderzoek werd geconstateerd dat de tekortkomingen waren 
opgeheven en dat Zowiezo locatie Zuid-Scharwoude voldeed 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.De gemeente Langedijk heeft een 
handhavingstraject gestart. 

 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. De tekortkoming bleek 
opgeheven en er werd aan de getoetste voorwaarde voldaan. Echter werd tijdens het 
onderzoek een overtreding op het item Personeel geconstateerd. Er is in het inspectierapport 
van juli 2015 aangegeven dat er sprake was 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 de meest recente jaarlijkse inspectie plaats. Er is 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. 

 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. 
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 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. 

  
Inspectie: 
Gemeente Langedijk heeft 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. 
Dit nader onderzoek bestond uit een documentenonderzoek, een interview met de beroepskracht 
en divers emailcontact met de locatiemanager. 
  
Conclusie: 
De houder biedt 10 uur per week opvang aan kinderen met een VVE-indicatie en voldoet hiermee 
aan de voorwaarde. 
De houder heeft een opleidingsplan VE 2017 opgesteld en deze zal na een aanvulling voldoen. Dit 
zal bij de inspectie 2017 opnieuw worden meegenomen. 
Voor nu kan worden gesteld dat de tekortkomingen zijn opgeheven en dat aan de getoetste 
voorwaarden is voldaan. 
  
Aanvullende opmerking: inmiddels is een Oudercommissie van 7 leden ingesteld, waardoor nu ook 
wordt voldaan aan de tekortkoming die op 3 maart 2016 is geconstateerd. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
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. 
  
Tijdens het incidenteel onderzoek op 20 september 2016 werden tekortkomingen 
geconstateerd op de volgende twee voorwaarden: 
 
 

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) 

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

  
 
Toelichting: 
Binnen de organisatie wordt VE geboden middels het programma Puk & Ko. Tijdens de inspectie 
was het VE thema 'Dit ben ik' gaande. Op de groep is de uitwerking van het thema zichtbaar door 
de tentoongestelde werkjes van kinderen / ingerichte themahoek / activiteiten van de 
beroepskracht / etc. 
  
De organisatie beschikt over 3 beroepskrachten die een relevante opleiding hebben afgerond. De 
VE wordt op locatie aangeboden sinds de start van deze locatie. De aanvraag voor VE was op het 
moment van het inspectiebezoek op 5 april 2016 nog niet gedaan. 
De locatie ontvangt hier subsidiegelden van de gemeente om VE aan te bieden. Eén van de daarbij 
horende eisen betreft het aantoonbaar maken van deskundigheidsbevordering op het gebied van 
VE. De houder heeft hiervoor echter nog geen opleidingsplan opgesteld wat voor het komend jaar 
de deskundigheidsbevordering van de beroepskrachten beschrijft. De houder heeft op 29 
september 2016 aangegeven minimaal 3 weken nodig te hebben om een opleidingsplan op te 
stellen. 
  
Op het moment van inspectie op 20 september 2016 kon de houder niet alle kinderen met een VE 
indicatie de verplichte minimale 10 uur aan VE bieden. De kinderen met een VE indicatie worden 
namelijk opgevangen op 3 dagdelen van 08.30 uur tot 11.30 uur. 
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Voorschoolse educatie 
 
Bevinding nader onderzoek december 2016: 
  
Op het moment van het nader onderzoek werden 5 met een VVE-indicatie opgevangen. 
Aan deze kinderen wordt op 2 dagen per week opvang geboden van 8:30-13:30 uur, waarmee aan 
10 uur per week wordt voldaan. Dit was te zien op de plannings- en presentielijsten. 
De houder heeft een opleidingsplan, versie 1-2016, opgesteld waarin de uitwerking van de 
opleiding van voorschoolse educatie voor medewerkers werd beschreven. Deze uitwerking was een 
goede voorzet, maar onvoldoende concreet. Aangezien de houder een hersteltermijn van 2 
maanden voor deze voorwaarden had gekregen en de toezichthouder deze voorwaarden meenam 
tijdens een nader onderzoek van de BSO en de hersteltermijn nog niet was verstreken, heeft er na 
het inspectiebezoek divers contact met de locatiemanager per email plaatsgevonden. 
ZoWieZo is bezig een opleidingsplan 2017 met OBD Noordwest op te stellen. 
De toezichthouder heeft aan ZoWieZo aangegeven dat het opleidingsplan 2017 na een kleine 
aanvulling zal voldoen. De toezichthouder heeft er vertrouwen in dat dit zal worden opgepakt en 
daarom wordt nu gesteld dat is voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
Het opleidingsplan 2017 zal bij de volgende jaarlijkse inspectie opnieuw worden beoordeeld.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager mevrouw M. Schouten) 
  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties (15-11-2016) 
  VVE-certificaten 
  Opleidingsplan voorschoolse educatie (versie 1-2016) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

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

voorschoolse educatie) 
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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 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 P. Rustenburg 

 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

 
Planning 

Datum inspectie : 05-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 10-12-2016 

 
 

 


