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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
Buitenschoolse opvang (BSO) Ziezo is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd
met 70 kindplaatsen. Er wordt momenteel opvang geboden in 3 basisgroepen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar. De locatie biedt van maandag tot en met vrijdag, voorschoolse-,
naschoolse- en vakantie opvang. De locatie is gevestigd in integraal kindcentrum Het Palet in
Noord-Scharwoude. Hier zijn, naast de BSO en de basisschool De Wijde Veert, ook peuteropvang
Peuterpalet en dagopvang Pettevlet gevestigd. De BSO, peuteropvang en dagopvang vallen allen
onder kinderopvangorganisatie Allente.
Inspectiegeschiedenis
•
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2018 werd een tekortkoming geconstateerd op een
voorwaarde binnen het item Aantal beroepskrachten, waarna de toezichthouder handhaving
adviseerde.
•
Tijdens het nader onderzoek van januari 2019 bleek, dat de eerder geconstateerde
tekortkoming was opgeheven.
•
Tijdens de jaarlijkse inspectie van juli 2019 werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
•
Vanwege de maatregelen omtrent COVID 19 heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek
plaatsgevonden.
De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
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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 ingezien en nagestuurd. De bevindingen zijn besproken met de
beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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 en per
opvangvorm. Daarnaast heeft zij voor elke 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/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
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•

•

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
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 en een deel van de middag bij de vanwege de
vakantie samengevoegde basisgroep. Vanwege het gegeven dat bij aankomst van de
toezichthouder bleek dat de locatie op een uitstapje was heeft de praktijkobservatie
plaatsgevonden in Speelpark De Swaen.
Indicator:
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Ieder kind krijgt naar eigen
vermogen de kans om de zelfredzaamheid te vergroten.
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden,
in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station).
Praktijkvoorbeeld:
In Speelpark De Swaen zijn diverse attracties speciaal gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar
aanwezig. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin. Ze rennen in het rond op de speelweide,
gaan achter elkaar én met elkaar door de verschillende glijbanen en springen op de springkussens.
Tussendoor vragen ze aan de beroepskrachten of ze goed willen opletten hoe snel ze vanuit de
verschillende glijbanen naar beneden glijden. Wanneer de kinderen beneden aankomen krijgen ze
complimenten van de beroepskrachten voor hun snelle aankomst.
Indicator:
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze.
Ouders mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de
gelegenheid om groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is
geweest.
Praktijkvoorbeeld:
Ouder(s)/verzorger(s) zijn van te voren geïnformeerd en hebben ook toestemming verleend voor
deelname aan het uitstapje. Tijdens het uitstapje wordt een kind, aan het begin van de middag,
door een ouder naar het speelpark gebracht. De ouder wordt door een beroepskracht over de
activiteiten bijgepraat. Het kind wordt vervolgens door een beroepskracht op weg geholpen,
daarna opgenomen in de groep kinderen en maakt direct onderdeel uit van het spel.
Ook is het mogelijk dat ouders hun kind op het speelpark komen ophalen, aldus de beroepskracht.
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties.
Tijdens het inspectiebezoek is aan de getoetste voorwaarde voldaan.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke, regiomanager)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte)
Website (www.allente.nl)
Pedagogisch beleidsplan (versiedatum juni 2021)
Pedagogisch werkplan (Locatieplan BSO Ziezo 2021,)
Notulen teamoverleg (11 maart 2021, coachingsgesprek team)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. 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
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 en voldoen aan de
getoetste voorwaarden.
Tijdens een nadere beoordeling van de beroepskwalificaties van de pedagogisch
beleidsmedewerkers/coaches, constateert de toezichthouder dat niet alle coaches aan de getoetste
voorwaarden voldoen.
Na overleg met de houder wordt de afspraak gemaakt om aanvullend advies in te winnen bij het
Arbeidsmarktfonds FCB en het betrokken opleidingsinstituut, de CED groep.
Hieruit blijkt het volgende:
''Het betrokken certificaat intern begeleider uit 2013, heet anno 2021 Beleidsmedewerker
Kinderopvang/intern begeleider Kinderopvang. De doelstelling van de cursus is onveranderd.
De inhoud is in 2019 aangepast aan de veranderde eisen vanuit de wet IKK en is deze
geaccrediteerd door het FCB.
Voor cursisten die de cursus voor 2019 hebben gevolgd is een aanbod gedaan om de
doorgevoerde wijzigingen toe te voegen en zo hun certificaat een update te geven.
Hiervoor kan de gecertificeerde zich aanmelden bij CED groep.''
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De toezichthouder heeft de houder op 20 mei 2021, over bovenstaande constateringen digitaal
geïnformeerd. Op 28 mei heeft de toezichthouder, vanwege het ontbreken van een reactie,
een reminder, naar de houder verstuurd. Op 31 mei 2021 heeft de toezichthouder de volgende
reactie van de houder ontvangen:
‘’M.b.t. de kwalificatie van X ben ik nogmaals in haar dossier gedoken. X beschikt op dit moment
helaas niet over de update module. Inmiddels heeft X zich aangemeld voor deze update van haar
certificaat. Daar het vanuit de CED groep onduidelijk is wanneer deze update plaats zal vinden, zal
er tegelijkertijd ook een gelijkstellingsverzoek bij FCB ingediend worden.’’
Met de houder is op 31 mei 2021 het volgende afgesproken:
De uren van X worden nu niet officieel meegerekend in de urenberekening van de pedagogisch
coaches. Daarnaast ontvangen de toezichthouders, wanneer X haar certificaat of haar gelijkstelling
heeft ontvangen, hiervan een bewijs.
Vanwege het gegeven dat de beoordeelde kwalificaties van de andere ingezette pedagogisch
coaches aan de getoetste voorwaarden voldoen, heeft de toezichthouder de voorwaarde op voldaan
gezet.
Tijdens de onderzoeken van 2021 bij andere locaties van de houder, zal deze voorwaarde opnieuw
beoordeeld worden.
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 basisgroep is conform de voorwaarden.
De praktijkobservatie heeft vanwege een uitstapje plaatsgevonden op Speelpark De Swaen.
Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting op de vanwege de zomervakantie samengevoegde
combinatiegroepen:
•
•
•

Basisgroepen Houtemetout, Larilof, en Kizzebis, 20 kinderen van 4 tot 7 jaar met 2
beroepskrachten
Basisgroep Wimwam, 4 kinderen van 7 tot 13 jaar met 1 beroepskracht
Basisgroep 't Honk, 10 kinderen van 7 tot 13 jaar met 1 beroepskracht

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
BSO Ziezo is geregistreerd met maximaal 70 kinderen. Momenteel worden in 3 basisgroepen
maximaal 52 kinderen opgevangen. De houder heeft het voornemen naar 4 basisgroepen uit te
breiden.
•
basisgroep Houtemetout: maximaal 20 kinderen van 4 en 5 jaar
•
basisgroep Larilof: maximaal 22 kinderen van 5 tot 7 jaar
•
basisgroep Kizzebis: maximaal 10 kinderen van 4 jaar
Citaat pedagogisch beleid
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''De kinderen gaan vanaf 7 jaar vrijwillig en vanaf 8 jaar verplicht naar ‘t Honk. ‘t Honk is gevestigd
in de kantine van voetbalvereniging LSVV. De kinderen worden na schooltijd opgevangen en geteld
in de gang bij Ziezo voordat zij naar hun eigen vestiging vertrekken.
In vakanties worden kinderen van BSO 't Honk op locatie Ziezo opgevangen.''
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke, regiomanager)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte)
Personenregister Kinderopvang (tijdens inspectiebezoek)
Website (www.allente.nl)
Presentielijsten (periode 15 juli tot en met 3 augustus 2021)
Personeelsrooster (periode 15 juli tot en met 3 augustus 2021)
Pedagogisch beleidsplan (versiedatum juni 2021)
Pedagogisch werkplan (Locatieplan BSO Ziezo 2021,)
Notulen teamoverleg (11 maart 2021, coachingsgesprek team)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (tijdens voorgaande
inspectiebezoeken beoordeeld)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (tijdens voorgaande inspectieonderzoeken
beoordeeld)
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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.
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. 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 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. Dit blijkt uit verslagen van teamvergaderingen
en uit de risico- inventarisatie die door beroepskrachten op de locatie gemaakt wordt.
De toezichthouder heeft bij de beroepskrachten navraag gedaan over de onderwerpen, veiligheid
tijdens het buitenspelen en uitjes. Het protocol uitstapjes komt ter sprake en is na overleg met de
regiomanager aangescherpt. De kinderen dragen allemaal veiligheidshesjes en de beroepskrachten
zijn herkenbaar door bedrijfskleding. Ook kinderen zonder zwemdiploma mogen mee naar
De Swaen. Er zijn afspraken met de kinderen gemaakt over de plekken waar de kinderen wel en
niet mogen spelen. In het vervolg wordt de BKR, bij toekomstige uitstapjes uitgebreid met
1 beroepskracht extra.
De toezichthouder heeft uit de gesprekken met de beroepskrachten en de observaties opgemaakt
dat gehandeld wordt volgens het opgestelde beleid.
Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder in de groepsruimten en in Sportpark De Swaen tijdens
de praktijkobservatie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen.
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.
De beroepskracht, aanwezig tijdens het inspectiebezoek, is op de hoogte van de gegevens van de
achterwacht.
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.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke, regiomanager)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (praktijk, binnen- en buitenruimte)
EHBO-certificaten
Website (www.allente.nl)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Locatieplan BSO Ziezo 2021, inclusief risico-inventarisatie en
beleid veiligheid en gezondheid)
Personeelsrooster (periode 15 juli tot en met 3 augustus 2021)
Pedagogisch beleidsplan (versiedatum juni 2021)
Pedagogisch werkplan (Locatieplan BSO Ziezo 2021,)
Notulen teamoverleg (11 maart 2021, coachingsgesprek team)
Protocol uitstapjes, versie augustus 2021
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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 11 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 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;
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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)
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 van een kindercentrum 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.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 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 aanwezige
kinderen in een basisgroep 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 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 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 meebrengt, 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 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: ZieZo

Aantal kindplaatsen

: 70

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Allente opvang

Adres houder

: Bogert 2

Postcode en plaats

: 1721 PH Broek op Langedijk

Website

: www.allente.nl

KvK nummer

: 41240527

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 P. Leter

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Langedijk

Adres

: Postbus 15

Postcode en plaats

: 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE

Planning
Datum inspectie

: 03-08-2021

Opstellen concept inspectierapport
Hoor en wederhoor

: 17-09-2021
: 20-09-2021

Zienswijze houder

: 20-09-2021

Vaststelling inspectierapport

: 21-09-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 21-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 22-09-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Onderwerp: Zienswijze Concept Inspectierapport BSO Ziezo
Registratienummer 225689580

Noord Scharwoude, 20 september
Geachte mevrouw, inspecteur GGD,
Hartelijk dank voor het toesturen van het concept inspectie rapport van BSO Ziezo.
Ik heb geen toevoegingen op uw gedane bevindingen.

Ik hoop u met deze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marieke IJdema
Regiomanager, Allente Opvang

17 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 03-08-2021
ZieZo te Noord-Scharwoude

