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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

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. Tevens is in dit pand de buitenschoolse opvang (BSO) van ZoWieZo gevestigd. Er wordt 

opvang geboden in één stamgroep aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De locatie is 

geopend van maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur.  

 

Inspectiegeschiedenis 

• Tijdens het jaarlijks onderzoek van juni 2019, werd in eerste instantie niet aan alle getoetste 

voorwaarden voldaan. Een tekortkoming werd geconstateerd op een voorwaarde binnen het 

item 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid'. Er werden, binnen de herstelperiode die door de 

toezichthouder is geboden, maatregelen genomen door de houder om de tekortkomingen te 

herstellen. Hiermee werd alsnog aan de getoetste voorwaarde voldaan.   

• Tijdens het jaarlijks onderzoek van juli 2020, werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.  

• Tijdens het jaarlijks onderzoek van februari 2021, welke enkel op documenten heeft 

plaatsgevonden in verband met de coronapandemie, werd aan alle 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 opgevraagd en ingezien. De bevindingen zijn besproken met de 

beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.    
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Conclusie 

Niet aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Tekortkomingen zijn geconstateerd op 

voorwaarden binnen de items: 

 

• 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang' 

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

• 'Veiligheids- en gezondheidsbeleid' 

 

Zie de betreffende items voor een toelichting. 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of 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 algemeen pedagogisch beleidsplan voor de gehele organisatie. 

Daarnaast heeft zij voor de locatie een specifiek pedagogisch werkplan opgesteld. Hierin staat de 

vertaalslag van de overkoepelende visie naar de praktijk van de opvang. 

 

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, 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 eet- en drinkmoment en tijdens een 

verschoonmoment. 

 

Indicator:  

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 

interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 

begrepen.  

Praktijkvoorbeeld:  

De kinderen komen net van buiten en mogen aan tafel gaan zitten voor een eet- en drinkmoment. 

Eén van de kinderen zit aan tafel en begint te huilen. Een beroepskracht reageert door aan het kind 

te vragen wat er aan de hand is. Het kind blijft huilen. De beroepskracht hurkt naast het kind en 

vraagt of het kind ergens anders wil zitten. 'Ja', huilt het kind. De beroepskracht wijst naar kind X 

en vraagt aan het kind of deze naast kind X wil zitten. Het kind knikt bevestigend.  

De beroepskracht zegt: 'Kijk, dan ga ik je verplaatsen'. Het kind stopt met huilen en steekt de 

armen omhoog. De beroepskracht tilt het kind naar een andere plek aan tafel, naast kind X.  

Daar pakt het kind meteen een beker drinken en begint te drinken.  

 

Indicator:  

De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 

in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 

situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’   

Praktijkvoorbeeld:  

Tijdens het eet- en drinkmoment gaat een kind op de bank, welke aan tafel aangeschoven staat, 

staan. Eén van de beroepskrachten kijkt naar het kind en zegt: 'Ga maar zitten op je billen'.  

Het kind kijkt naar de beroepskracht en gaat weer zitten op de bank. Even later gooit een ander 

kind broodkorstjes op de grond. Eén van de beroepskrachten zegt tegen het kind: 'Leg de korstjes 

maar op dit bord als je ze niet wilt'. Het kind knikt, eet verder en wanneer het kind alleen een 

broodkorst heeft legt het kind deze op het bord. Tegen het einde van het eet- en drinkmoment 

begint een kind te spelen met een leeg bord, waar eerder brood op lag. Er wordt met het bord op 

tafel geslagen. Eén van de beroepskrachten zegt: 'Laat je bord maar op tafel staan, ik kom hem 

bijna ophalen'. Het kind geeft daarop het bord direct aan de beroepskracht.  

 

Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.  

 

Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

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

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder het Personenregister Kinderopvang (PRK) 

geraadpleegd. 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 

PRK. 

 

Naast deze positieve bevinding heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

 

Niet alle personen die ingeschreven staan in het PRK zijn gekoppeld met de houder.  

Hierdoor hebben niet alle personen die in dienst zijn getreden de werkzaamheden aangevangen 

nadat de koppeling met de houder is voltooid. Na deze constatering heeft de houder dezelfde dag 

de betreffende beroepskracht gekoppeld aan de houder. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 

De beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs getoetst. 

 

De kwalificaties van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn beoordeeld.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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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 14 kinderen van 0 tot 4 jaar met 3 beroepskrachten 

en 1 stagiaire boventallig ingezet. 

 

Naast deze positieve bevindingen heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd:   

 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder vragen gesteld over de pauzetijden van de 

beroepskrachten. De beroepskrachten gaan tussen 13.00 en 14.00 uur met pauze. Tijdens het 

inspectiebezoek zijn 3 beroepskrachten aanwezig. Deze gaan met pauze van 13.00 tot 13.30 uur, 

van 13.15 tot 13.45 uur en van 13.30 tot 14.00 uur. Tussen 13.15 en 13.45 uur is 1 beroepskracht 

op de groep aanwezig. 

 

Hierdoor wordt niet ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde 

aantal beroepskrachten ingezet gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan 

minder beroepskrachten worden ingezet. In dit geval moeten 2 beroepskrachten worden ingezet 

waar 1 beroepskracht is ingezet tussen 13.15 en 13.45 uur.  

 

De locatieverantwoordelijke heeft de toezichthouder verteld meteen actie te ondernemen en de 

pauzetijden aan te passen, zodat dit niet meer zal gebeuren. 

 

Daarnaast heeft de toezichthouder het dienstrooster van de periode van 22 augustus t/m  

7 september 2022 opgevraagd en beoordeeld. De toezichthouder heeft na beoordeling van het 

dienstrooster geconstateerd dat een BBL-stagiaire op verschillende dagen aan het begin en einde 

van de dag en in pauzetijden alleen op het KDV aanwezig is. Volgens de regeling Wet kinderopvang 

artikel 9 mag maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie gedurende de dag 

bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiaires.  

Gezien het KDV bestaat uit 1 stamgroep en de BBL-stagiaire aan het begin of het einde van de dag 

en tijdens pauzetijden alleen in het KDV aanwezig is, wordt niet aan deze gestelde eis voldaan.  

 

De locatieverantwoordelijke heeft de toezichthouder verteld dat in de naastgelegen BSO altijd een 

beroepskracht aanwezig is wanneer de BBL-stagiaire aanwezig is. De locatie wordt te allen tijde 

geopend en gesloten door een beroepskracht van het KDV en een beroepskracht van de BSO. 

Echter heeft de BSO een ander LRK nummer en moet per LRK nummer aan deze eis worden 

voldaan.  

 

Conclusie: 

• Tijdens pauzetijden worden niet voldoende beroepskrachten ingezet conform de 

beroepskracht-kindratio. 

• Een BBL-stagiaire wordt aan het begin of het einde van de dag en tijdens pauzetijden alleen 

ingezet binnen het KDV. Hierdoor is geen sprake van de regel dat maximaal de helft van het 

minimaal in te zetten aantal beroepskrachten op een locatie pedagogisch medewerkers in 

ontwikkeling, student-medewerkers of stagiairs is. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

KDV ZoWieZo biedt opvang aan maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar in 1 stamgroep. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

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

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 

• Presentielijsten (22 augustus t/m 7 september 2022) 

• Personeelsrooster (22 augustus t/m 7 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (beoordeeld tijdens een eerder 

inspectieonderzoek) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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/zij 

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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of 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 deze locatie het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid 

vastgelegd. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij actief betrokken worden bij het 

opstellen, evalueren en actualiseren van het beleid. 

 

De toezichthouder heeft bij de beroepskrachten navraag gedaan over de onderwerpen: veiligheid in 

de groepsruimte, veiligheid tijdens het slapen van de kinderen en het binnenmilieu.  

De toezichthouder heeft uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties opgemaakt 

dat gehandeld wordt volgens het opgestelde beleid. 

 

In de groepsruimtes zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 

 

Het vierogenprincipe is op dit kindcentrum op de volgende wijze georganiseerd: 

 

Citaat beleid veiligheid en gezondheid KDV Hoorn: 

• 'Op het kdv wordt er met zijn twee beroepskrachten gewerkt, alleen tijdens de openings- en 

sluitingsdiensten wordt er alleen op de groep gewerkt. Tussen 06.15 en 07.30, 13.00 en 14.00 

uur en 17.30 en 18.30 uur draait de groep binnen de BKR alleen en wordt er via een 

videocamera toezicht gehouden door de leidinggevenden en de ouders die hun kinderen 

komen brengen.  

• Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen. 

• Collega’s lopen regelmatig onaangekondigd het kinderdagverblijf binnen, om iets te vragen of 

te pakken. Tijdens de momenten waarop pedagogisch medewerkers alleen op de groep staan, 

zoals tijdens openen/ sluiten en pauzemomenten, zal dit meer gedaan worden door de 

collega’s van de BSO.  

• De leidinggevende komt regelmatig op de locatie vooral op de momenten waarop pedagogisch 

medewerkers alleen op de groep staan. Zoals tijdens openen/ sluiten en pauzemomenten.  

Zij zorgen ervoor dat hun bezoek geen vast patroon aanneemt.  

• Verschoningsruimte op het kdv is aanwezig op de groep.  

• Er zijn nieuwe audiovisuele middelen, zoals een videocamera (sinds 20 augustus 2018) op de 

groep en een babyfoon in de slaapkamer aanwezig. 
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• De deuren van de toiletruimten op de groep zijn altijd open, zodat er te allen tijde toezicht is. 

• Op de groep is er een camera (sinds 20 augustus 2018), die aangezet kan worden als er één 

pedagogisch medewerkers aanwezig is in het pand. De leidinggevende zal regelmatig 

meekijken.  

• Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn 

mede toezicht op het buitenspelen.  

• De flexibele inzet van mogelijke stagiaires en/of een groepshulp vergroot deze aanwezigheid 

van ogen en oren.  

• Tijdens haal- en brengmomenten komen er regelmatig ouders binnen om hun kinderen te 

halen en overdracht te doen.' 

 

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. 

 

Naast deze positieve bevindingen heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

 

De toezichthouder heeft het dienstrooster van 22 augustus tot en met 7 september 2022 

opgevraagd en beoordeeld. Uit het dienstrooster blijkt dat tijdens de opvang en per opvangsoort 

niet altijd een volwassene met een kinder-EHBO diploma aanwezig is. 

 

De locatieverantwoordelijke heeft verteld aan de toezichthouder dat op de BSO, welke zich bevindt 

in hetzelfde pand, te allen tijde iemand aanwezig is met een kinder-EHBO. Echter gaat het hier om 

een andere opvangsoort dan het KDV. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

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

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (2022) 

• Personeelsrooster (22 augustus t/m 7 september 2022) 
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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) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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. 

(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 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

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

kinderopvang) 

 

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 de 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 de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 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) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
 

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) 
 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 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 actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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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 B. Traag 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hoorn 

Adres : Postbus 603 

Postcode en plaats : 1620 AR HOORN NH 

 



 

 

18 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-09-2022 

Kinderopvang ZoWieZo te Hoorn 

 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 20-10-2022 

: 26-10-2022 

Zienswijze houder : 26-10-2022 

Vaststelling inspectierapport : 26-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 27-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Afgelopen 7 september hebben we bezoek van een inspecteur van de GGD gehad. Het was een 

prettig en leerzaam bezoek. Helaas waren een aantal zaken vanwege onduidelijkheden in de wet 

met de praktijk niet op orde, wij betreuren dit enorm. Wij zijn blij dat de pedagogiek en ons 

dagelijks handelen als zeer positief is beoordeeld. 

 

Tijdens de inspectie bleek een nieuwe medewerker niet gekoppeld te staan in het personenregister, 

haar VOG was wel in orde. Dit is meteen opgepakt door de afdeling P&O en de medewerker is op 8 

september gekoppeld in het personenregister. 

 

Omdat wij een kleinschalig kindcentrum zijn met 1 verticale groep en een buitenschoolse opvang 

hebben wij een aantal wettelijke zaken niet goed geïnterpreteerd waardoor het in de praktijk niet 

goed stond. Zo bestaat een kindcentrum uit één LRKP nummer, in ons geval bestaan wij dus 

eigenlijk uit twee kindcentrums. Het eerste kindcentrum bestaat uit één verticale kinderdagverblijf 

groep en het andere kindcentrum bestaat uit de BSO. Deze twee kindcentrums bevinden zich onder 

één dak met een gang van 2 meter tussen elkaar. 

 

Wij hebben de wet geïnterpreteerd vanuit één kindcentrum en niet vanuit de LRKP nummers. Zo 

zijn er alle dagen medewerkers aanwezig tussen 06.30 uur en 18.30 uur met en geldig EHBO 

diploma. Echter bleek na de inspectie dat er binnen deze tijden per LRKP iemand met EHBO 

aanwezig moet zijn, dit was niet het geval aangezien er nog twee medewerkers examen moesten 

doen. Inmiddels is er één van de medewerkers op 12 oktober j.l. geslaagd, de andere medewerker 

doet op 18 november a.s. examen voor EHBO. We hebben nu het personeelsrooster anders 

ingevuld waardoor wij nu voldoen aan de eis één persoon minimaal aanwezig per LRKP nummer 

per dag. 

 

Wij hebben een BBL-collega die afstudeert in november 2022, wij hebben haar voor 50% ingezet 

op onze vestiging. Zo ook tijdens het openen en sluiten omdat wij dit altijd samen doen met de 

BSO, wij waren niet op de hoogte dat de BBL collega dit niet mocht, dit mag namelijk niet omdat 

de 50% inzetbaarheid ook hierin alleen geld per LRKP nummer en niet per kindcentrum. Wij 

hebben dit meteen na deze terugkoppeling van de GGD aangepast in ons personeelsrooster. Onze 

BBL-collega, draait nu alleen tussendiensten totdat ze haar diploma heeft behaald. Hierdoor 

voldoen we nu ook aan deze wettelijke eis. 

 

De pauzetijden van de pedagogisch medewerkers hebben we aangepast, wanneer ze met drie 

medewerkers op de groep werken, dan hebben ze alle drie een half uur pauze. Deze pauzetijden 

zijn conform de drie-uurs regeling en staan beschreven in het pedagogisch beleid. Wanneer er 

twee pedagogisch medewerkers aan het werk zijn, dan komt er extra ondersteuning tijden de 

pauze van op de groep van een collega. Hierdoor wijken we dan maar een half uur af tijdens de 

pauzetijden van het BKR, ook deze uren staan omschreven in het pedagogisch beleid. 

 

Wij willen de inspecteur hartelijk danken voor de inspectie, we hebben veel geleerd over het lezen 

en interpreteren van de wettelijk omschreven regels. Veiligheid staat bij ons voorop en hier 

besteden wij veel aandacht aan, wij willen dan ook benadrukken dat wij alle dagen vanuit een 

veilige omgeving hebben gewerkt en zij blij met de professionaliteit van onze pedagogisch 

medewerkers. 

 


