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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 geïnspectee rd 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) ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard is onderdeel van kinderop vang
ZoWieZo, een organisatie met meerdere vestigingen in de regio. Er worden in 2 stamgroepen
(een babygroep en een peutergroep) maximaal 27 kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen.
De locatie is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 45 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

September 2017: jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan.

Mei 2018: jaarlijks onderzoek. Nie t aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. De houder is
middels overleg en overreding in de gelegenheid gesteld om het Pedagogisch beleid aan te
vullen en heeft hier navolging aan gegeven. Verder werden er overtredingen geconstateerd
binnen de volgende domeinen: Personeel en groepen (item Aantal beroepskrachten) en
Veiligheid en gezondheid (item Veiligheids- en gezondheidsbeleid).

Oktober 2018: nader onderzoek. De tekortkomingen waren hersteld.

Februari 2019: jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan.
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.n l.
Het onderzoek
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er
hebben observaties plaatsgevonden om de (peda gogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de
nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn be sproken met de beroepskrachten en de
locatieverantwoordelijke.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
In het LRK staat Zowiezo kinderopvang Heerhugowaard geregistreerd met 45 kindplaatsen. In de
praktijk hebben zij 27 kindplaatsen.
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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 vo lgens 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 elke 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 beleidsmedewerker/ pedagogisch coach.
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 o mgang
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 bij de peutergroep en de babygroep tijdens een
tafelmoment en een vrij spelmoment.
Indicator:
De beroepskrachten hebben korte 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.
Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het inspectiebezoek zaten alle kinderen van de peutergroep aan tafel. Eén van de kinderen
keek opeens naar boven. Boven de tafel hing een zelf gemaakt spinnenweb waarin plastic spinnen
zaten. Het betreffende kind liet vervolgens een schrikreactie zien. De andere kinderen reageerden
op de reactie van het kind en hierdoor ontstond een gesprek tussen de kinderen. Een aantal
kinderen dacht dat de spinnen echt waren en vertelden dat zij de spinnen eng vonden. De andere
kinderen reageerden hierop door hen gerust te stellen en uit te leggen dat de spinnen niet echt
waren. De beroepskracht gaf de kinderen de ruimte om mee te denken. Zij gaf tijdens het gesprek
de kinderen passende uitleg en zij vertelde dat de beroepskrachten het spinnenweb hadden
opgehangen en dat de spinnen van plastic waren. Tijdens het gesprek refereerde zij aan het thema
'kabouters en reuzen'.
Indicator:
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten.
Praktijkvoorbeeld:
Bij binnenkomst op de babygroep waren alle beroepskrachten de kinderen flesvoeding aan het
geven. Een aantal kinderen lag op de grond en was aan het spelen. Eén van de kinderen werd
opeens onrustig en zocht contact met de beroepskracht door steeds naar haar te kijken en kleine
geluidjes te maken. De beroepskracht reageerde op een warme en ondersteunende manier.
Zij keek het kind gelijk aan en probeerde het kind met haar stem en gezichtsuitdrukking gerust te
stellen. Door haar reactie voelde het kind zich gehoord en ging weer verder met spelen.
In beide groepen was te zien dat zij het thema op elkaar hadden afgestemd. Boven de groepstafel
in de babygroep hing hetzelfde spinnenweb als bij de peutergroep. De beroepskrachten vertelden
dat zij gedurende het hele jaar alle thema's gezamenlijk voorbereiden. De beroepskrachten
proberen daarbij op een passende wijze aan te sluiten bij de behoeftes en interesses van de
kinderen.
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.
Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan.

5 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-09-2020
ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard te Heerhugowaard

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte)
Website (zowiezo.nu)
Pedagogisch beleidsplan (2020)
Notulen teamoverleg (25 augustus 2020)
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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/of 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 coaches zijn beoordeeld.
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:

babygroep: 6 kinderen van 0 tot 2 jaar met 2 beroepskrachten

peutergroep: 12 kinderen van 2 tot 4 jaar met 2 beroepskrachten
De houder heeft overeenkomstig de voorwaarden in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang de beroepskrachten in opleiding en stagiaires ingezet. Hierbij is rekening gehouden
met de opleidingsfase waar de beroepskracht in opleiding en stagiaire zich bevinden. Tevens heeft
de houder rekening gehouden met de eis dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel
van de totale inzet van beroepskrachten uit formatief ingezette beroepskrachten in opleiding en
stagiaires bestaat.
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Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
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 coaches 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
KDV Zowiezo Heerhugowaard biedt opvang aan maximaal 27 kinderen in 2 groepen:



babygroep: maximaal 11 kinderen van 0 tot 2 jaar
peutergroep: maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Gebruikte bronnen













Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte)
Personenregister Kinderopvang (ingezien 25-9-2020)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL (BBL)
Opleidingsplan BBL
Presentielijsten (week 37 en 38)
Personeelsrooster (week 37 en 38)
Pedagogisch beleidsplan (2020)
Notulen teamoverleg (25 augustus 2020)
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 me t 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
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is het geheel aan protocollen, huisregels, werk- en
gedragsafspraken en acties die een houder neemt of heeft genomen.
De houder heeft voor dit kindercentrum het beleid op het gebied van veiligheid en
gezondheid vastgelegd. Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij actief
betrokken worden bij het opstellen, evalueren en actualiseren van het beleid.
De toezichthouder heeft bij de beroepskracht navraag gedaan over het onderwerp veiligheid tijdens
het buitenspelen, veiligheid tijdens het slapen van de kinderen en hygiëne tijdens het verschonen.
De toezichthouder heeft uit de gesprekken met de beroepskracht en de observaties opgemaakt dat
gehandeld wordt volgens het opgestelde beleid.
In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten
waargenomen.
Het vierogenprincipe is georganiseerd door middel van cameratoezicht.
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.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geldt voor professionals onder
andere werkzaam in de sector kinderopvang. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat in het stappenplan
van de meldcode een afwegingskader voor het personeel moet zijn opgenomen.
De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
vastgesteld die afgeleid is van een landelijke format. Hierin is stapsgewijs aangegeven hoe met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan aan de hand van onder
andere een stappenplan met afwegingskader, verantwoordelijkheidstoedeling en een sociale
kaart.
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht.
Uit de gesprekken met beroepskrachten is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat de
beroepskrachten op de hoogte zijn van het stappenplan, het afwegingskader en de functie van de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
Interview (beroepskrachten)
EHBO-certificaten
Website (zowiezo.nu)
Beleid veiligheid- en gezondheid (2020)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Notulen teamoverleg (25 augustus 2020)
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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.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder a ls bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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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 aa nwezige
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 )
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)
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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 bijla ge 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)

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 )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kinde rmishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwo ordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies - en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mo gelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard

Aantal kindplaatsen

: 45

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV

Adres houder

: Kerkstraat 35

Postcode en plaats

: 1687 AL Wognum

Website

: www.zowiezo.nu

KvK nummer

: 37151375

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
Mevrouw S. Westerink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Heerhugowaard

Adres

: Postbus 390

Postcode en plaats

: 1700 AJ HEERHUGOWAARD
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Planning
Datum inspectie

: 15-09-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 23-10-2020

Hoor en wederhoor

: 29-10-2020

Zienswijze houder

: 29-10-2020

Vaststelling inspectierapport

: 29-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 30-10-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-10-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 31-10-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapp ort.
Op 15 september kwamen de inspecteurs van de GGD op bezoek bij ons kinderdagverblijf in
Heerhugowaard. Ons kinderdagverblijf is het afgelopen jaar erg gegroeid in de aantallen in
kinderen en in de kwaliteit van de opvang. Een aantal medewerkers volgen momenteel de VVE
opleiding van Uk & Puk. Het ontwikkelingsgericht werke n heeft een enorme sprong doorgemaakt
en hierdoor worden de kinderen nog beter begeleid en gestimuleerd in hun eigen ontwikkeling op
hun eigen tempo. De groepen en de medewerkers werken nauw samen om hun eigen
professionaliteit te versterken. Wij zijn er e rg trots op dat wij een fijne werk- en leeromgeving
gecreëerd hebben waardoor wij optimaal in staat zijn om een veilige en gezonde kinderopvang
neer te zetten en te borgen.
Wij bedanken de inspecteurs voor het fijne bezoek en kijken uit naar de volgende ke er.
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