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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 29 maart 2019 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel slechts een beperkt
aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat,
de eisen aan (de inzet van) het personeel, de stabiliteitseisen en de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld.

Beschouwing
Organisatie
Kinderdagverblijf ZigZagZorg is een van de drie locaties van ZigZagZorg B.V. / ZigZag Beheer B.V. Twee van
deze locaties zijn gevestigd in Amsterdam, de derde locatie in Hoorn. In de drie kindercentra worden
langdurig of chronisch zieke kinderen opgevangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kinderen
(meestal broertjes en zusjes) zonder medische behoeften op te vangen. 

De directie van de organisatie bestaat uit twee leden. Zij werken op het hoofdkantoor dat zich in
Amsterdam Zuid in hetzelfde pand als het kindercentrum vindt. De directie stuurt de leidinggevenden van
de verschillende locaties aan. 

De organisatie beschikt over een pedagogisch consulent die regelmatig op de verschillende locaties komt en
advies geeft of meedenkt. Ook is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld die een eigen praktijk voor
onder andere loopbaanadvies, coaching en training heeft. De organisatie heeft geen klachtencoördinator
aangesteld. De organisatie is ISO-gecertificeerd.  

Locatie
Kinderdagverblijf ZigzagZorg in Amsterdam Nieuw West is gevestigd in MOC 't Kabouterhuis. Het
kindercentrum heeft zestien kindplaatsen en beschikt over twee verticale stamgroepen. In beide
stamgroepen kunnen maximaal acht kinderen worden opgevangen. In de praktijk worden per groep meestal
niet meer dan zes of zeven kinderen opgevangen. Door de medische achtergrond van de kinderen zijn er
regelmatig kinderen afwezig. 

Het team bestaat uit een groep van beroepskrachten onder wie pedagogisch medewerkers en
verpleegkundigen. Dagelijks is er per groep in ieder geval een verpleegkundig geschoolde beroepskracht
aanwezig en zijn er pedagogisch geschoolde beroepskrachten aanwezig. Er worden indien nodig
invalkrachten uit de invalpool ingezet. Invalkrachten worden eerst uitgebreid ingewerkt voordat zij worden
ingezet. De aansturing van het team ligt bij de manager.

In het huidige jaarlijks onderzoek blijkt dat er een gemotiveerd team van beroepskrachten en manager
is. Dit team is zeer betrokken bij de kinderen die op de locatie worden opgevangen. 

Uit het onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen die per 1 januari 2019 gelden met betrekking
tot de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker en coach. Hierover is geen beleid opgesteld en niet
van alle personen voldoet het diploma voor die functies. De houder is in de gelegenheid gesteld het beleid
aan te passen, maar met de aanpassingen wordt nog niet aan de gestelde eisen voldaan.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden
conform het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld aan de hand van observaties tijdens verschillende
verzorgingsmomenten, het vrij spelen en het buiten spelen. Uit deze observaties is gebleken dat er tijdens
het inspectiebezoek voldoende uitvoering wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang.
Hieronder volgt een situatieschets met enkele voorbeelden waaruit dit blijkt.

Tijdens het inspectiebezoek spelen de meeste kinderen buiten. Enkele kinderen spelen met zand, anderen
bekijken de spelende kinderen of kruipen rond in de buitenruimte. Voor ieder kind is er ruimte om de
buitenruimte te ontdekken op een manier die past bij de ontwikkeling. De beroepskracht geeft de kinderen
de ruimte dit zelf te doen, en grijpt alleen in als dit nodig is. Zij zit bij de kinderen op de grond en moedigt
hen af en toe aan bij wat zij doen. De sfeer is ontspannen en de kinderen hebben zichtbaar plezier.

Er is een wenkindje aanwezig dat nog veel moeite heeft in de groep. Door de emoties van het kind te
erkennen, het kind te troosten maar het ook te stimuleren te spelen om het af te leiden, wordt geprobeerd
het kind een veiliger gevoel te geven. De stagiair laat het kind een klok zien die afloopt, zodat het kind kan
inschatten wanneer het opgehaald wordt. Als het kind blijft huilen, pakt de beroepskracht het kind vast en
troost het door samen door de ruimte te lopen. Zij zegt te begrijpen dat het de moeder mist, en dat de
moeder later zal komen. De beroepskrachten overleggen met elkaar over de juiste aanpak en proberen
verschillende dingen om het kind toch een gerust gevoel te geven. Een beroepskracht gaat met het kind op
de vloer zitten en speelt samen met het kind met de auto’s. Ze moedigt het kind aan als het een auto in de
speelgoedbak gooit. Als het kind wat eten krijgt en lekker eet, krijgt het complimenten. De beroepskrachten
blijven een afweging maken tussen het kind te laten wennen en te troosten als het huilt, maar ook aan te
sluiten bij de emoties van het kind als het zich niet gemakkelijk laat troosten. Zij overleggen met elkaar de
opties en laten het kind eerder ophalen. De beroepskrachten besteden veel zorg en tijd aan het wenproces
en spreken herhaaldelijk tegen elkaar en de toezichthouder uit dat zij het belangrijk vinden dat het kind zich
op zijn gemak voelt in de groep. 

Er wordt duidelijk aandacht besteed aan het stimuleren van de persoonlijke competenties van de kinderen.
Er is verschillend materiaal dat deze ontwikkeling op verschillende vlakken aanspreekt, zoals verschillende
rammelaars, sensomotorisch materiaal en een snoezelhoek in de groepsruimte. In de ruimte zijn
knutselwerkjes van de kinderen tentoongesteld, waaruit blijkt dat aandacht wordt besteed aan de lente. 
Niet alleen door materiaal, maar ook door het gebruik van enkele basisgebaren en ‘verwijzers’ worden de
persoonlijke competenties van kinderen gestimuleerd, waarbij wel kan worden aangesloten bij het
ontwikkelingsniveau van de kinderen. De basisgebaren worden ter ondersteuning van taal gebruikt. De
verwijzers zijn foto’s of pictogrammen van voorwerpen of handelingen die door de beroepskrachten
aangewezen kunnen worden zodat het kind beter kan begrijpen wat er gaat gebeuren en verwacht wordt.
Door het gebruik van gebaren en de verwijzers wordt de kinderen bovendien duidelijkheid en
voorspelbaarheid geboden, wat bij draagt aan de emotionele veiligheid. 

Als de kinderen van buiten naar binnen komen is het duidelijk dat zij zich in de groep op hun gemak voelen.
De meesten beginnen meteen weer te spelen en vinden gemakkelijk hun weg naar het speelgoed waar zij
graag mee spelen. Als een kind het niet leuk vindt om naar binnen te gaan en moet huilen, krijgt het een
knuffel en de ruimte om even uit te huilen op de bank. Als het van de bank opstaat erkent de beroepskracht
kort nog de emoties van het kind door de tranen te drogen, waarna het kind vrolijk de groepsruimte
ontdekt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Observaties tijdens het inspectiebezoek
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- Gesprekken met de beroepskrachten
- Pedagogisch werkplan (versie 1.0 1 januari 2019), ontvangen op 10 april 2019
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Sinds het laatste inspectieonderzoek d.d. 18 oktober 2018 zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst
getreden bij het kindercentrum. Uit een steekproef onder de bestaande personeelsleden, waaronder een
invalkracht, vaste beroepskrachten en een stagiair, blijkt dat zij beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag, waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang; zij zijn
tevens gekoppeld aan de houder.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
In het laatste inspectieonderzoek d.d. 18 oktober 2018 is beoordeeld dat de beroepskrachten over een
passende beroepskwalificatie beschikken. Sinds dit onderzoek zijn volgens verklaringen van de manager
geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden. 

Binnen de formatie worden geen beroepskrachten in opleiding en stagiairs ingezet.

De locatiemanager van deze vestiging is aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker. Hiervoor beschikt
zij over een passende opleiding. De locatiemanager van de andere vestiging is aangesteld als pedagogisch
coach. Deze persoon beschikt niet over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Er is geen informatie aangeleverd waaruit blijkt dat deze
persoon onder de overgangsregeling valt en daardoor nog in opleiding mag zijn. Ook is iemand aangesteld
als verpleegkundig beleidsmedewerker. Dit is een functie die niet onder het toezicht van de inspectie
kinderopvang valt.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling wet kinderopvang; art 6 lid 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen voldoende
beroepskrachten ingezet. In de groep Dwergen worden namelijk vijf kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten. Groep Kabouters is tijdens het inspectiebezoek gesloten.

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 18 tot en met 28 maart 2019 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten voor het aantal opgevangen kinderen zijn ingezet. 

In de groep worden maximaal acht kinderen door twee beroepskrachten opgevangen. Een beroepskracht
werkt van 7.30 tot 16.00 uur en een van 9.30 tot 18.00 uur. Zij pauzeren in de groep om 13.00 uur en verlaten
de ruimte tijdens de pauzes niet. Gezien de aantallen en de leeftijden van de kinderen die in de periode van
18 tot en met 28 maart 2019 zijn opgevangen wordt hiermee voldaan aan de eisen omtrent het afwijken van
de vereiste beroepskracht-kindratio. 

Het komt niet voor dat beroepskrachten alleen in het kindercentrum aanwezig zijn; dagelijks wordt door
twee personen geopend en afgesloten. Daarnaast zijn er altijd medewerkers van het MOC 't Kabouterhuis in
het pand aanwezig.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft een scholingsbeleid opgesteld. Hierin wordt echter niet uiteengezet op welke wijze het
verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet worden
verdeeld over de verschillende kindercentra. Ook is niet vastgelegd hoe de organisatie de coaching van
medewerkers concreet zal organiseren, en hoe wordt gezorgd dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt. 
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De locatiemanager is in de gelegenheid gesteld het scholingsbeleid aan te passen. Hierin ontbreekt nog
steeds de juiste informatie: er is geen informatie over het aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet en hoe deze worden verdeeld, opgenomen. De organisatie van de
coaching van medewerkers is niet beschreven, evenmin hoe wordt gezorgd dat iedere beroepskracht
jaarlijks coaching ontvangt. Ook is niet aangetoond hoe de urenverdeling door beroepskrachten en ouders
kan worden ingezien.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 lid 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum bestaat uit twee stamgroepen met maximaal acht kinderen van 0 tot 4 jaar: de groep
Dwergen en de groep Kabouters. Op woensdag en vrijdag is alleen de groep Dwergen geopend.

Het komt niet voor dat kinderen in een andere stamgroep worden opgevangen. Er wordt wel gewerkt met
een opendeurenbeleid.

Aan de kinderen van iedere groep zijn twee vaste beroepskrachten toegewezen. Hiermee wordt
redelijkerwijs ook voldaan aan het vastegezichtencriterium.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten en manager
- Controle Personenregister kinderopvang, d.d. 4 april 2019
- Presentielijsten en werkroosters periode 18 tot en met 18 maart 2019, ingezien tijdens het inspectiebezoek
- Inspectieonderzoek d.d. 18 oktober 2018
- Telefoongesprek met de manager d.d. 4 april 2019
- Beroepskwalificaties pedagogisch beleidsmedewerker en coach, ontvangen op 10 april 2019
- Scholingsbeleid (versie september 2018), ontvangen op 2 april 2019
- Scholingsbeleid (versie 3.0 september 2018), ontvangen op 10 april 2019
- Pedagogisch werkplan (versie 1.0 1 januari 2019), ontvangen op 10 april 2019
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Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft in juni 2018 een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Hiervoor
is gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. Hierin zijn de
wijzigingen die per 1 januari 2019 verplicht zijn, ook opgenomen: het afwegingskader is onderdeel van de
meldcode van Zigzag. De beroepskrachten hebben de gewijzigde meldcode onlangs per e-mail ontvangen.
Daarnaast wordt de kennis en het gebruik van de meldcode bevorderd doordat deze wordt besproken in de
teamvergadering. In de laatste teamvergadering zijn de wijzigingen in de meldcode en het afwegingskader
door de manager besproken met de beroepskrachten. 
Uit het gesprek met een van de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte is van de gebruikelijke
handelwijze bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (juni 2018), ontvangen op 2 april 2019
- Gesprek met een van de beroepskrachten en de manager
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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.

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 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; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel
tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie
toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. 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 e ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.

• De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de
wet genoemde personen inclusief hemzelf.

• 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.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten

• 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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het Besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit buiten
het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van
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de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
• 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.

• Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang er toe leidt dat in het kindercentrum slechts 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 van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

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. 

• Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er
vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt
dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één
jaar.

• Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er
vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt
dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

• De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal
of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden
gebruikt. (art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van
de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder
van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.

Veiligheid en gezondheid
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
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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.

• 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;
e. het beslissen over: 
- het doen van een melding, en 
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.

• De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang., indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik
maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de
houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de vertrouwensinspecteur
kinderopvang onverwijld in kennis.

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien
het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ander ten
behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een
misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door
hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan onverwijld in kennis stelt. Indien degene
die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als degene die zich
mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang
van toepassing.

• 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.
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

De werkwijze van Zigzag is gericht op het bieden van kwalitatief goede opvang, het verhogen van de
efficiency, verlaging van het ziekteverzuim en realisatie van een optimale bezetting. De kracht van de
organisatie ligt in het volgen van nieuwe ontwikkelingen, korte communicatielijnen en het via gestructureerd
overleg voortdurend werken aan verbeteringen. Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten te
kunnen voldoen, beschikt Zigzag over een operationeel kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem is gericht
op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zigzag heeft gekozen voor ISO 9001
(internationale organisatie voor standaardisatie). De ISO 9001 is de internationale norm voor
kwaliteitsmanagementsystemen, die de directie ondersteund in de aansturing om de specifieke doelen van
de organisatie te bereiken. Met een ISO 9001 certificering laat Zigzag zien dat het voldoet aan internationale
eisen op gebied van kwaliteitsmanagement op een verpleegkundige en gespecialiseerde Kindzorg. 

Hiernaast valt Zigzag onder de Wet van de Kinderopvang voor de opvang van de broertjes en zusjes van onze
langdurig en chronisch zieke kinderen.
Hiervoor is binnen Zigzag is een kwaliteitsteam aangesteld voor 12 uur in de week. Het kwaliteitsteam
werkt Zigzag breed. Om voor de ouders en medewerkers inzichtelijk te maken hoeveel uur het
kwaliteitsteam wordt ingezet per locatie, zullen we dit nog uitgebreider beschrijven in ons scholingsbeleid.

Alle medewerkers van Zigzag hebben een persoonlijk scholingsbudget. Samen met de locatiemanager
wordt gekeken waar de medewerker het scholingsbudget voor in wil zetten. Coaching is een belangrijk
onderdeel geworden in de scholing. De huidige locatiemanager van de andere vestiging neemt momenteel
de pedagogische coaching voor haar rekening. Zij heeft verschillende opleidingen op het gebied van coaching
gevolgd en heeft ruime ervaring opgedaan in het coachen van ouders en kinderen. Het blijkt dat de
opleidingen die zij heeft gevolgd niet voorkomen in de meest recente aangevangen CAO Kinderopvang.
Zigzag zal gaan kijken welke opleiding zij nog extra moet volgen om voldoende gekwalificeerd te zijn voor
ook de Wet van de Kinderopvang.

We zullen tevens in ons scholingsbeleid nog uitgebreider beschrijven hoe we ervoor zorgen dat iedere
medewerker jaarlijks zijn uren coaching ontvangt.
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