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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 
Kinderdagverblijf (KDV) ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard is onderdeel van kinderopvang 
Zowiezo, een organisatie met meerdere vestigingen in de regio. De locatie is gevestigd in een pand 
in een woonwijk in Heerhugowaard, en is van maandag t/m vrijdag geopend.  
Er zijn 2 stamgroepen (een babygroep en een peutergroep) waar in totaal 25 kinderen 
kunnen worden opgevangen. De locatie is in het Landelijke Register Kinderopvang geregistreerd 
met 45 kindplaatsen, dit heeft te maken met een peutergroep die de  houder mogelijk op de eerste 
verdieping wil realiseren. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 9 juli 2015: jaarlijks onderzoek. Er werden overtredingen geconstateerd binnen de domeinen 

Pedagogisch beleid en Ouderrecht. Er werd geen handhaving ingezet door de gemeente. 
 24 maart 2016: jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. 
 20 september 2017: jaarlijks onderzoek. Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. 
 8 mei 2018: jaarlijks onderzoek. Niet 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). 

  
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
  
Aanleiding onderzoek 
Op 19 augustus 2018 heeft de GGD Hollands Noorden van gemeente Heerhugowaard opdracht 
gekregen tot het uitvoeren van een nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn 
geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 8 mei 2018. 
Het onderzoek diende te worden uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat 
genoemd in de beschikking die de gemeente heeft gestuurd naar de houder. 
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De inspectie 
Dit nader onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 1 oktober 2018. De toezichthouder 
heeft een gesprek gevoerd met de beroepskracht en er heeft een observatie plaatsgevonden om 
de  praktijksituatie op het gebied van veiligheid en gezondheid te beoordelen.  
Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke 
gecommuniceerd. 
  
Conclusie 
De tekortkomingen zijn opgeheven. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard te Heerhugowaard 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de bevoegdheid van de houder en diens personeel, 
alsmede eisen rondom groepsgrootte, de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding. 
  
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 

kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn 
in geval van een calamiteit. De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame 
personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

 Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op 
het kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één 
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.  

  
Kopie inspectierapport 8 mei 2018:  
'De beroepskrachten geven aan dat afwijken van de beroepskracht-kindratio voornamelijk 's 
morgens en tijdens de middagpauze plaats vindt. Tijdens de middagpauze blijft de pauzerende 
beroepskracht op de locatie. Indien er 's morgens of aan het einde van de dag wordt afgeweken 
van de beroepskracht kindratio en slechts één beroepskracht wordt ingezet, is er echter geen 
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
  
Volgens de beroepskrachten zijn de collega's van BSO ZoWieZo te Heerhugowaard achterwacht 
bij calamiteiten indien slechts één beroepskracht aanwezig is in het kindercentrum. Op hen kan een 
beroep worden gedaan voor en na schooltijd en gedurende de vakanties de gehele dag (behalve als 
er en uitstapje wordt gemaakt). De beroepskrachten zijn niet zeker of er op de andere momenten 
iemand binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.  
De houder dient er zorg voor te dragen dat de bij het kindercentrum werkzame 
personen geïnformeerd zijn over de naam en het telefoonnummer van de persoon die bij 
calamiteiten binnen 15 minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn indien er één 
beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is conform de beroepskracht-kindratio.' 
  
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 hieronder beschreven. 
  
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat de houder de werkwijze betreffende de regeling van 
de achterwacht en de ondersteuning van de beroepskracht bij afwijking van de beroepskracht-
kindratio, heeft aangepast conform hetgeen in de zienswijze op het inspectierapport van  
8 mei 2018 is aangegeven: aan het begin van de dag wordt er niet meer afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. Aan het einde van de dag blijven er in ieder geval 2 volwassenen tot het 
laatste kind is opgehaald, bij afwijking van  de beroepskracht-kindratio is de tweede persoon een 
volwassen stagiaire.  
  
Op welke wijze de achterwacht is geregeld, staat beschreven in het protocol Veiligheid en 
gezondheid. Ook is er een schema van de achterwacht per dag opgesteld, deze hangt op een 
eenvoudig bereikbare plaats ter inzage. 
  
De overtredingen zijn hersteld, aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Protocol Veiligheid en gezondheid 
 Lijst bereikbaarheid achterwacht 
 Inspectierapport 8 mei 2018 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen voor de bevoegdheid van de houder en diens personeel, 
alsmede eisen rondom groepsgrootte, de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en 
beroepskrachten in opleiding. 
  
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 
 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 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.  

  
Kopie inspectierapport 8 mei 2018: 
'Het vier-ogenprincipe wordt deels middels cameratoezicht geborgd. Dit is met name aan de orde 
als er slechts één beroepskracht werkzaam is, er is dan niet altijd een andere volwassene in het 
pand aanwezig. Ten tijde van het inspectiebezoek stond de camera zodanig naar boven gericht dat 
het niet aannemelijk was dat de beelden de situatie in de groep konden weergeven.  
De locatieverantwoordelijke heeft in een reactie per mail aangegeven dat de camera na het 
inspectiebezoek opnieuw is gepositioneerd.  
De verkeerde positionering van de camera is echter niet opgemerkt door bevoegden die de beelden 
mogen bekijken: bij navraag blijkt dat er geen concrete afspraken zijn over de minimale frequentie 
waarmee de beelden worden bekeken. Tevens is er uitsluitend een camera in één van de 
groepsruimtes aanwezig, er is geen zicht op de sanitaire ruimte en de slaapkamers. De 
toezichthouder heeft vastgesteld dat het vier-ogenprincipe door de houder slechts ten dele 
is geborgd: op de meest kwetsbare momenten kan de borging worden verbeterd.' 
  
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 hieronder beschreven. 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De positie van de camera op de peutergroep is gewijzigd en op de babygroep is eveneens 
een camera geplaatst. Beide camera’s zijn gericht op de slaapkamer, de sanitaire ruimte voor de 
kinderen, het verschoonmeubel en de entreedeur van de groep richting de gang.  
De houder heeft aangegeven dat de beelden worden bekeken al er één pedagogisch medewerker 
op de locatie aan het werk is en dat de oudercommissie is betrokken bij de getroffen maatregelen 
om grensoverschrijdend gedrag in te perken. 
  
De overtreding is hersteld, aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties (van de groepsruimtes) 
 Protocol Veiligheid en gezondheid 
 Inspectierapport 8 mei 2018 
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ZoWieZo Kinderopvang Heerhugowaard te Heerhugowaard 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 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) 
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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 
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 M. Verkerk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heerhugowaard 
Adres : Postbus 390 
Postcode en plaats : 1700 AJ HEERHUGOWAARD 
 
Planning 
Datum inspectie : 01-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 10-10-2018 
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