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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 invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

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. 

 

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) Kinderopvang ZoWieZo te Hoorn maakt deel uit van ZoWieZo 

Kinderopvang met locaties in Heerhugowaard, Hoorn, Wognum en Noord-Scharwoude. Het KDV is 

gevestigd in een eigen groepsruimte in het clubgebouw op het terrein van voetbalvereniging 

Zwaluwen. Er is één stamgroep met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar.  

De locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur. Tevens is in dit pand de 

buitenschoolse opvang van ZoWieZo gevestigd. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• November 2017: jaarlijks onderzoek, aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 

• Oktober 2018: jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen binnen het domein Veiligheid en 

gezondheid, item Meldcode. Overleg en overreding binnen het item Pedagogisch beleid, 

waarna na aanpassingen door de houder alsnog werd voldaan aan deze voorwaarden. 

• Maart 2019: nader onderzoek op de tekortkomingen van het jaarlijks onderzoek in oktober 

2018. De overtredingen waren hersteld. 

• Juni 2019: jaarlijks onderzoek. Er is een herstelaanbod gedaan vanwege een tekortkoming 

binnen het domein veiligheid en gezondheid. Er is binnen de onderzoeksperiode alsnog aan de 

getoetste voorwaarden voldaan. 

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 

nodige documenten ingezien. Het onderzoek is uitgevoerd door twee toezichthouders in verband 

met het inwerken van een toezichthouder. De bevindingen zijn besproken met de beroepskrachten 

en de locatieverantwoordelijke.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:  

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en 

grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. 

Daarnaast is beoordeeld of de houder van de locatie er zorg voor draagt dat in de opvang conform 

het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

De houder beschikt over een pedagogisch beleidsplan voor de locatie.  

 

De uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan en andere (pedagogische) beleidsstukken 

worden onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten door middel van onder andere 

teamoverleggen en feedback van de pedagogisch coach en de locatieverantwoordelijke.  

De houder draagt er zorg voor dat in de opvang gehandeld wordt conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder zorg draagt voor verantwoorde opvang. 

Hierbij dient de houder rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden en zorgen dat: 

 

• op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen  

• kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving   

• kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden   
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• kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij  

 

Voor de beoordeling van het bieden van verantwoorde kinderopvang is het openbare 

‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra’ gebruikt. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven. 

 

De observatie heeft plaatsgevonden in de ochtend tijdens een tafelmoment en vrij spel. 

 

Indicator: 

De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 

rituelen binnen de hele groep of tussen bepaalde kinderen. Kinderen kennen elkaars gedrag, 

imiteren en bouwen dit- met hulp- verderuit naar nieuwe ervaringen. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Alle kinderen zaten aan tafel. Samen met de beroepskracht werd een liedje gezongen.  

De beroepskracht benoemde de dagen van de week en de kinderen zongen vol enthousiasme mee. 

Tussendoor stelde de beroepskracht vragen zoals: "Wie weet welke dag het vandaag is?". Alle 

kinderen deden actief mee. Een van de kinderen wist welke dag het was. Hij antwoordde: 

"Dinsdag". 

De beroepskracht liep naar de weekplanner van Uk en Puk en benoemde de dagen opnieuw.  

Zij vroeg aan het kind: "Met welke dag begint de week ook al weer?" Het kind wist hier ook 

antwoord op te geven.  De beroepskracht gaf hem een compliment en het kind straalde ervan. 

 

Indicator: 

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.  

Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren.  

Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Na het vaste tafelmoment gingen alle kinderen spelen in een aantal uitdagende hoeken.   

Er is een ontdekhoek, een leeshoek, een huishoek, een relaxhoek, een bouwhoek en een ingericht 

Uk en Puk huis. Op het KDV wordt gewerkt met thema's uit de Uk en Puk methode voor 

voorschoolse educatie. In de themahoek was duidelijk het huidige thema zichtbaar: "Oef wat is het 

warm". Er was bijvoorbeeld een tent neergezet en een ijscowagen waar met hoorntjes en 

gekleurde bolletjes een ijsje kon worden gemaakt.  

 

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 

• Website (www.zowiezo.nu) 

• Pedagogisch beleidsplan (mei 2019) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen.  

Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk 

van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Gebleken is dat personen die structureel werkzaam zijn op de locatie en personen die vanuit hun 

functie toegang hebben tot informatie over de kinderen zijn ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK). 

De houder draagt zorg voor de koppeling in het PRK, inclusief zichzelf. 

 

Personen die in dienst treden vangen de werkzaamheden aan nadat de koppeling met de houder is 

voltooid. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Opleidingseisen 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach zijn beoordeeld.  

 

De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach beschikken over 

een passende beroepskwalificatie. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens het onderzoek is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit 

de presentielijsten van de afgelopen periode plus het bijbehorende dienstrooster. 

 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in 

de stamgroep is conform de voorwaarden. 

 

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting 11 kinderen onder begeleiding van 2 

beroepskrachten. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Sinds 1 januari 2019 dient een houder een pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach 

in te zetten ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van pedagogische 

beleidsvoornemens en het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden. Deze taken kunnen in één functie verenigd zijn. 

 

De in te zetten uren zijn afhankelijk van het aantal kindercentra en fte beroepskrachten en zijn 

vastgelegd in rekenregels. Door middel van een rekentool kan een verdeling worden bepaald. 

 

De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach schriftelijk vastgelegd. 

De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Het KDV biedt opvang aan maximaal 16 kinderen in 1 stamgroep. 

 

Aan kinderen tot 1 jaar zijn ten hoogste 2 vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag 

tenminste 1 vaste beroepskracht werkzaam is in de stamgroep.  

Aan kinderen vanaf 1 jaar worden maximaal 3 vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per 

dag ten minste 1 beroepskracht werkzaam is. 

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is aanspreekpunt voor het kind en de ouders 

en bespreekt, indien wenselijk, periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de 

ouders.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 

• Personenregister Kinderopvang (ingezien 21-7-2020) 

• Website (www.zowiezo.nu) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (week 27 en week 28 2020) 

• Personeelsrooster (week 27 en week 28 2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (mei 2019) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2020) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid.  

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft het locatie specifieke beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid onder 

meer vastgelegd in de volgende documenten: Beleid veiligheid en gezondheid, risicomonitor, 

protocollen. De documenten zijn voor beroepskrachten inzichtelijk gemaakt in een map op de 

locatie, in het systeem Wunderlist wat op de telefoon te raadplegen is, en op de website van 

ZoWieZo. 

 

De houder geeft aan ervoor zorg te dragen, samen met de beroepskrachten, dat beleidsvoering 

een continu proces is van vormgeven, implementeren, evalueren en actualiseren.  

Bijvoorbeeld door onderdelen uit het beleid te bespreken tijdens de werkoverleggen.  

Van te voren krijgen de beroepskrachten de te bespreken onderwerpen door zodat deze kunnen 

worden voorbereid. 

 

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. 

 

De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgenomen op welke wijze kinderen 

wordt geleerd om met beperkte risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend 

gedrag om te gaan. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een concrete beschrijving 

opgenomen op welke wijze de achterwacht is geregeld wanneer slechts één beroepskracht 

aanwezig is in het kindercentrum. 

 

Uit het rooster blijkt dat de houder er zorg voor draagt, dat er tijdens de opvang altijd een 

volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is.  

 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de CO2 metingen in de 

slaapkamer voornamelijk in de ochtend plaatsvinden, voordat kinderen naar bed worden gebracht. 

Op die momenten geeft de CO2 meter een lage waarde aan. 

In het CO2 beleid van de houder staat beschreven dat de CO2 twee keer per dag wordt gemeten 

maar niet op welke tijden. Van belang is om te meten wanneer er kinderen slapen omdat juist dan 

de CO2 zal stijgen. 

Dit is met de beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke besproken. 
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De beroepskrachten gaan er op toezien dat de CO2 metingen ook tijdens de vaste slaapmomenten 

van de kinderen worden uitgevoerd.  

De locatieverantwoordelijke heeft tijdens de conceptfase van het onderzoek aangetoond dat in het 

beleid de tijdstippen voor de CO2 metingen zijn benoemd, namelijk vroeg in de ochtend en in de 

middag wanneer de kinderen slapen. 

 

Aan de getoetste voorwaarden  is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte) 

• EHBO-certificaten 

• Protocol(len) (CO2) 

• Website (www.zowiezo.nu) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Huisregels/groepsregels 
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Ouderrecht 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Oudercommissie 

Voor dit kindercentrum is een oudercommissie ingesteld, welke bestaat uit 2 leden. 

De oudercommissie vergadert samen met de oudercommissie van de naastgelegen buitenschoolse 

opvang van Zowiezo. 

 

Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie van dit 

kindercentrum toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. Dit heeft de 

oudercommissie nog niet gedaan. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

 



 

12 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-07-2020 

Kinderopvang ZoWieZo te Hoorn 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen 

tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp 

aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 

regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 

heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 



 

15 van 17 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-07-2020 

Kinderopvang ZoWieZo te Hoorn 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang ZoWieZo 

Website : http://www.zowiezo.nu 

Aantal kindplaatsen : 16 

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 A. Veldhuis 

S Westerink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hoorn 

Adres : Postbus 603 

Postcode en plaats : 1620 AR HOORN NH 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 18-08-2020 

: 01-09-2020 
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Zienswijze houder : 01-09-2020 

Vaststelling inspectierapport : 01-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 02-09-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Op 20 juli kwam de GGD inspecteur en een inspecteur die ingewerkt werd op bezoek bij ons 

kinderdagverblijf in Hoorn. Met veel enthousiasme vertelden de pedagogisch medewerkers over de 

verandering in de werkwijze. De pedagogisch medewerkers volgen momenteel allemaal de VVE 

opleiding van Uk & Puk. Deze methode hebben wij geïntegreerd in onze werkwijze. Het 

ontwikkelingsgericht werken heeft een enorme sprong doorgemaakt en hierdoor worden de 

kinderen nog beter begeleid en gestimuleerd in hun eigen ontwikkeling op hun eigen tempo. Wij 

waren heel blij dat dit gezien is door GGD en zijn zeer gemotiveerd dit verder uit te bouwen. 

Tijdens de inspectie is ook het CO2 beleid onder de aandacht gebracht. Wij meten dit op vaste 

momenten, namelijk in de ochtend en na het slapen van de kinderen in de middag. Vanuit deze 

metingen is gebleken dat de slaapkamer voldoet aan een gezonde slaapomgeving. Wij hebben in 

ons CO2 beleid de momenten aangepast zodat de borging voor een gezonde omgeving 

gewaarborgd is. 

Wij bedanken de inspecteurs voor het fijne bezoek en kijken uit naar de volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

 


