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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. 
  
Locatie 
Kinderdagverblijf (KDV) Kinderopvang ZoWieZo te Hoorn maakt deel uit van ZoWieZo 
Kinderopvang met locaties in Heerhugowaard, Hoorn, Wognum en Zuid-Scharwoude.  
Het KDV is gevestigd in een eigen groepsruimte in het clubgebouw op het terrein van 
voetbalvereniging Zwaluwen. Er is één stamgroep met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar.  
De locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur. Tevens is in dit pand de 
buitenschoolse opvang van ZoWieZo gevestigd.   
 
Inspectiegeschiedenis 
-Juli 2015: jaarlijks onderzoek. Overtredingen binnen voorwaarden van de domeinen: Pedagogisch 
beleid en praktijk, Opvang in groepen en Passende beroepskwalificatie. 
-December 2015: nader onderzoek op de overtredingen uit de inspectie van juli 2015.   
De tekortkomingen op de voorwaarden binnen het item Pedagogisch beleid en pedagogische 
praktijk bleken niet te zijn opgeheven. De overtredingen op het gebied van Opvang in groepen en 
de Passende beroepskwalificatie waren opgeheven.  
-Maart 2016: onaangekondigd nader onderzoek op de overtreding Pedagogisch beleid van de 
inspecties in juli 2015 en december 2015. Het beleid was aangepast en de getoetste voorwaarden 
waren voldoende beschreven. Aan de voorwaarden werd voldaan. 
-Mei 2016: jaarlijks onderzoek. Overtredingen met betrekking tot Pedagogisch klimaat en 
Ouderrecht. 
-Augustus 2016: nader onderzoek op de overtredingen uit de inspectie van 30-05-2016.   
De overtredingen waren hersteld. 
-November 2017: jaarlijks onderzoek, aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 
-Oktober 2018: jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen binnen het domein Veiligheid en gezondheid. 
 
Inspectie  
De GGD Hollands Noorden heeft van gemeente Hoorn opdracht gekregen tot het uitvoeren van een 
nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek in 
oktober 2018. 
Het onderzoek diende te worden uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat 
genoemd in de schriftelijke waarschuwing die de gemeente heeft gestuurd naar de houder. 
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De inspectie 
Dit nader onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden. De toezichthouder heeft een gesprek 
gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie plaatsgevonden om de praktijk te 
beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. 
 
Conclusie 
De tekortkomingen zijn hersteld, aan de getoetste voorwaarden 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. 
De houder dient overeenkomstig de Wet over een verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te beschikken, te handelen volgens de meldcode en de kennis hiervan bij de 
beroepskrachten te bevorderen. 
 
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
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). 
 
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: - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door 
het personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  - een toebedeling van 
verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, inclusief vermelding van de 
functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een 
melding; - indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die 
speciale kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  - 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)     
  
Het door de houder 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 wegen van het risico op en de 
aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen 
van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); e. beslissen: 
zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. (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 bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. (art 1.51c Wet kinderopvang). 
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Bevindingen jaarlijks onderzoek oktober 2018: 
De schoonmaaklijsten die volgens beleid moeten worden bijgehouden zijn sinds week 33 niet meer 
bijgehouden (sinds 13-08-2018), evenmin als de temperatuurcontrolelijst van de koelkast.  
Na de lunch bleven de bederfelijke waren zoals melk buiten de koelkast op het aanrecht staan 
terwijl werd begonnen aan het verschonen en naar bed brengen van de kinderen. 
 
Op de locatie was een versie uit 2012 van een protocol kindermishandeling aanwezig.   
Een toebedeling van verantwoordelijkheden, stappenplan en een actuele sociale kaart ontbreken 
hierin. De website van ZoWieZo bevat beknopte informatie over een meldcode, de website 
waarnaar vervolgens wordt verwezen, voor meer informatie over de meldcode, is niet in bedrijf.  
De beroepskracht was niet op de hoogte van de functie van Vertrouwensinspecteur. 
 
De bevindingen van het nader onderzoek staan hieronder beschreven. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het inspectiebezoek is gesproken over de hygiënemaatregelen met betrekking tot 
schoonmaak en voedselveiligheid. 
De beroepskrachten hebben de actielijsten waaronder de schoonmaaklijsten in het systeem 
Wunderlist, op de telefoon en tablet, staan. Op deze wijze is te zien welke taken en acties zijn 
genomen en welke nog genomen moeten worden. De taken zijn verdeeld in dagelijkse, wekelijkse, 
maandelijkse taken en verder. 
De beroepskrachten vertelden dat de werkwijze rond  de eetmomenten is besproken en dat na een 
eetmoment de etenswaren worden opgeruimd voordat het dagprogramma wordt voortgezet. 
 
De tekortkomingen zijn verholpen, aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
In het systeem Wunderlist op de telefoon en tablet van de beroepskrachten, en in de map op 
locatie, is de recente meldcode van de organisatie te vinden. De beroepskrachten hebben na de 
jaarlijkse inspectie een (al geplande) voorstelling met scholing gevolgd over dit onderwerp.  
De meldcode zal volgens planning jaarlijks worden besproken. 
Op de website is de informatie over dit onderwerp aangepast. 
Uit het gesprek met de beroepskrachten is gebleken dat zij op de hoogte zijn van de meldcode en 
de functie van de vertrouwensinspecteur. 
 
De tekortkomingen zijn opgeheven, aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2019) 
 Wunderlist 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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) 

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 kindermishandeling, 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 eindverantwoordelijk 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) 

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, 
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 : Kinderopvang ZoWieZo 
Website : http://www.zowiezo.nu 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ZoWieZo Hoorn B.V. 
Adres houder : Kerkstraat 35 
Postcode en plaats : 1687 AL Wognum 
Website : www.zowiezo.nu 
KvK nummer : 37151376 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hoorn 
Adres : Postbus 603 
Postcode en plaats : 1620 AR HOORN NH 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor  

: Niet van toepassing 
: Niet van toepassing  

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-03-2019 
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