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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. 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. 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 hierna 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. 
  
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 
De locatie Kinderdagverblijf (KDV) ZoWieZo te Zuid-Scharwoude maakt onderdeel uit van 
kinderopvangorganisatie ZoWieZo. Het KDV bestaat uit 3 groepen (een babygroep, een 
peutergroep en een peuterschool) en verblijft in hetzelfde pand als de buitenschoolse opvang van 
dezelfde organisatie. In de groepsruimte van de BSO wordt ook een peuterschool opgevangen voor 
kinderen van twee tot vier jaar.   
  
Inspectiegeschiedenis 
 16 april 2015: jaarlijks onderzoek. Overtreding op een voorwaarde uit het item 

beroepskrachtkind-ratio. Advies tot handhaving. 
 28 juli 2015: nader onderzoek betreffende de overtreding van 16 april 2015. De overtreding is 

hersteld. Tijdens het nader onderzoek is een overtreding binnen het domein Personeel en 
groepen geconstateerd: niet alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Er is sprake 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. 

 3 maart 2016: jaarlijks onderzoek. Overtreding vanwege het ontbreken van een 
oudercommissie. Omdat de houder wel aantoonbaar moeite heeft gedaan om ouders te werven 
is geen advies tot handhaving gegeven. 

 5 april 2016: incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ingediend bij 
gemeente Langedijk voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen. De houder wil peuteropvang 
voor een extra groep van maximaal 16 kinderen tijdens de ochtenden aanbieden. Vastgesteld 
is dat naar verwachting verantwoorde kinderopvang zal plaatsvinden in een veilige en gezonde 
omgeving, er is akkoord gegeven voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 39.  

 20 september 2016: incidenteel onderzoek op Peuterschool De Eerste Stap, vanwege de 
recente start. Er zijn overtredingen geconstateerd op voorwaarden binnen het item VVE. 
Gemeente Langedijk heeft een handhavingstraject ingezet. Op 26 oktober 2016 is een 
aanwijzing gestuurd, waarbij een hersteltermijn van 2 maanden is aangegeven. 
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 15 november 2016: de toezichthouder heeft een bezoek gebracht aan de BSO voor een nader 
onderzoek en heeft tevens navraag gedaan naar de overtredingen op de twee voorwaarden die 
tijdens de inspectie op 20 september 2016 zijn geconstateerd. Inmiddels werd aan de 
voorwaarden voldaan. 

 21 maart 2017: jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 
 6 maart 2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen 

Pedagogisch klimaat (item pedagogisch beleid) en Veiligheids- en gezondheidsbeleid (item 
veiligheids- en gezondheidsbeleid). De overtreding binnen het item Pedagogisch beleid is 
middels overleg en overreding hersteld. 

 
Aanleiding onderzoek 
Op 22 mei 2018 heeft de GGD Hollands Noorden van gemeente Langedijk opdracht gekregen tot 
het uitvoeren van een nader onderzoek naar de tekortkoming binnen het domein Veiligheid 
en gezondheid die is geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 6 maart 2018. Het 
onderzoek diende te worden uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat 
genoemd in de aanwijzing die de gemeente heeft gestuurd naar de houder. 
  
De inspectie 
Dit nader onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 16 juli 2018. De toezichthouder 
heeft de locatie bezocht, de situatie op het gebied van veiligheid en gezondheid geobserveerd om 
te beoordelen of er verbeteringen zijn aangebracht/hebben plaats gevonden en een aangepast 
beleidsstuk beoordeeld. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke besproken. 
  
Conclusie 
De tekortkoming is opgeheven. 
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

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

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in 
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. 
  
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 
De houder 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.   
  
Kopie inspectierapport 6 maart 2018: 
  
'Tijdens de inspectie is het volgende waargenomen op het gebied van gezondheid: 
 Een kapot verschoonkussen.  
 In de groepsruimte van de babygroep is geen handenwasgelegenheid bij de verschoontafel en 

in de groepsruimte. De beroepskrachten moeten de groepsruimte verlaten om hun handen te 
kunnen wassen onder stromend water. Risico: kruisbesmetting bij bijvoorbeeld openen van 
deuren om naar de wastafel te gaan. De beroepskrachten reinigen hun handen na het 
verschonen met handgel. Deze werkwijze biedt onvoldoende bescherming tegen het 
verspreiden van ziektekiemen (zie LCHV Hygiënerichtlijnen voor kindercentra). In het protocol 
'Handen wassen' van Zowiezo is niet omschreven hoe om te gaan met de situatie van het 
ontbreken van stromend water en welke alternatieve middelen er voldoende bescherming op 
verspreiding van ziektekiemen bieden.  

 De CO2 meter is bij een open raam geplaatst. De meting is hierdoor niet representatief voor 
het CO2 gehalte in de groepsruimte.' 

  
Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 
het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
De bevindingen van dit nader onderzoek staan hier onder beschreven.  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De toezichthouder heeft vastgesteld dat er nieuwe verschoonkussens zijn aangeschaft en dat de 
CO2 meter bewust op een plek in de ruimte wordt geplaatst waar een representatieve meting van 
het CO2 gehalte in de betreffende ruimte mogelijk is. 
  
De werkwijze rondom het verschonen van kinderen en handhygiëne is door de 
locatieverantwoordelijke besproken met de pedagogisch medewerkers. De locatieverantwoordelijke 
geeft aan dat er op korte termijn geen handenwasgelegenheid met stromend water in de 
groepsruimtes wordt gecreëerd. Bij het verschonen van luiers met ontlasting dragen de 
pedagogisch medewerkers handschoenen en reinigen zij hun handen met een desinfecterende 
lotion. Het beleid rondom handen wassen is aangepast. 
  
De tekortkoming is verholpen, aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (met aanwezige beroepskrachten) 
 Inspectierapport KDV ZoWieZo Zuid-Scharwoude 6 maart 2018 
 Aangepast protocol Handen wassen (ontvangen op 19 juli 2018) 
 Observatie van de praktijksituatie op het gebied van gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

 

 

Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : ZoWieZo kinderopvang 
Website : http://www.zowiezo.nu 
Aantal kindplaatsen : 39 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 

op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ZoWieZo Alkmaar BV 
Adres houder : Kerkstraat 35 
Postcode en plaats : 1687AL Wognum 
KvK nummer : 37151375 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 9276 
Postcode en plaats : 1800GG Alkmaar 
Telefoonnummer : 088-0100549 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw M. Verkerk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Langedijk 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 1723ZG NOORD-SCHARWOUDE 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-07-2018 
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