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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf (KDV) Catootje is een particuliere instelling en is sinds begin 2010 in exploitatie.
Het KDV bestaat uit 2 groepen dagopvang voor maximaal 22 kinderen van 0-4 jaar.
Het KDV is gelegen in een woonwijk.

Inspectiegeschiedenis
Tijdens de inspectie van 6 december 2011 zijn verschillende tekortkomingen geconstateerd binnen
 domein Veiligheid en Gezondheid
 domein Personeel en Groepen.
Op 21 maart 2012 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden om de voorwaarden opnieuw te
beoordelen. Tijdens het nader onderzoek zijn verschillende voorwaarden positief beoordeeld, maar
bleven enkele overtredingen bestaan.
Tijdens de jaarlijkse reguliere inspectie van 18 december 2012 is aanvullend geconstateerd dat 
beroepskrachten de inhoud van het pedagogisch beleidsplan niet geheel kenden.
Tijdens de jaarlijks reguliere inspectie van 2013 in september, is gebleken dat aan alle getoetste
voorwaarden was voldaan.
Tijdens de inspectie op 14 oktober 2014 is een overtreding geconstateerd binnen
 domein veiligheid en gezondheid.

Inspectie
Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden. De inspectie bestond uit een 
(pedagogische) praktijkobservatie, gesprek met de beroepskracht(en), emailcontact met de houder 
en een documentenonderzoek. Aangezien er geen handhaving was ingezet door de gemeente, is 
specifiek gekeken naar de voorwaarden uit het domein veiligheid en gezondheid.

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de aanwezigheid van een pedagogisch 
beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de 
praktijk.

Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. 
Onderzocht is of de nieuwe Wet- en regelgeving die geldt per 1 juli 2015 is uitgewerkt. Daarnaast 
is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de 
pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan van KDV Catootje is uitgebreid beschreven. Onder andere
staat beschreven hoe de vier pedagogische basisdoelen in de praktijk worden gewaarborgd:
- emotionele veiligheid
- ontwikkelen van persoonlijke competenties
- ontwikkelen van sociale competenties
- overdracht van normen en waarden.

Ook staat o.a. beschreven dat de zelfstandigheid van kinderen wordt gestimuleerd, dat er naar elk 
kind individueel wordt gekeken en dat het buiten spelen centraal staat.
Deze aspecten uit het beleid waren tijdens de observatie terug te zien in de praktijk.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan en de relatie hiervan 
met de praktijk middels het bespreken van het beleid in teamvergaderingen.

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Daarin staan 
de specifieke indicatoren beschreven waarop wordt geobserveerd. Citaten uit dit veldinstrument 
zijn cursief weergegeven.

Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten.
Praktijkvoorbeeld
Tijdens de observatie gingen twee beroepskrachten een rondje lopen met 8 kinderen. De kinderen 
zaten in een bolderkar en een tweelingwandelwagen. Gedurende de wandeling werd er af en toe 
stil gestaan, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden waarbij diverse voertuigen werkzaamheden 
verrichten, bij een blauwe reiger en bij eendjes. De kinderen reageerden op hun omgeving door te 
wijzen of door geluidjes te maken. De beroepskrachten reageerden op de kinderen door te 
benoemen wat ze zagen en bevestigend te benoemen dat een kind het interessant vond om het te 
zien.

Persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen.
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.
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Praktijkvoorbeelden
Een dreumes kreeg drinken in een drinkbeker met een rietje, maar gaf door gebaren aan dat hij dit 
niet wilde. De beroepskrachten overlegden met elkaar en bedachten dat het kind waarschijnlijk een 
andere beker wilden. Zij goten het drinken over in een andere beker en het kind dronk vervolgens 
uit deze tuitbeker.
Een peuter dat gebracht werd toen alle kinderen er al waren, was zichtbaar niet op haar gemak. 
Het bleek dat zij meestal gebracht werd als één van de eerste kinderen en dat haar opvangdag dan 
start op de horizontale groep. De beroepskrachten hadden hier begrip voor en het meisje werd 
eerst opgevangen op de horizontale groep, later op de ochtend ging zij alsnog naar de 
peutergroep.
Tijdens het gym en in de gymzaal van Leekerweide, werd er een gezamenlijk spel gedaan waarbij 
kinderen moesten rennen naar de overkant van de zaal. Een meisje begon te huilen en gaf aan dat 
ze dat niet wilde. Hierop werd begripvol gereageerd en zij ging met een beroepskracht aan de kant 
zitten.

Persoonlijke competentie
Buitenactiviteiten 
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal 
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden.
Praktijkvoorbeeld
Tijdens de inspectie was te zien dat het buitenspelen een wezenlijk onderdeel van het 
dagprogramma vormde. Het buitenspelen bracht diverse leermomenten met zich mee, zo werden 
kinderen gestimuleerd om zelf hun schoenen aan te doen, om op elkaar te wachten voor het naar 
buiten gaan, om samen te spelen bij het buitenspelen, etc. De buitenruimte is uitdagend en 
divers aangelegd. Er is variatie in het aanbod en kinderen worden betrokken bij de activiteiten. Zo 
staat er een appelboom in de tuin. Er was een appel gevallen, een kind mocht hem aan de kippen 
geven.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met houder, mevrouw S, Kortman, 
per email)

 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties ((pedagogische) observatie 20 juli 2015)
 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.3 juni 2015)
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Personeel en groepen

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 
stagiaires en beroepskrachten in opleiding.

Tijdens de inspectie is onder andere gekeken naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 
beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).

Verklaring omtrent het gedrag

Personen, werkzaam in de kinderopvang of in het peuterspeelzaalwerk, worden door de overheid 
continu gescreend op functieaspecten passende bij hun functie, de zogenaamde continue 
screening.

De toezichthouder heeft op basis van een steekproef de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) 
van personen werkzaam bij het kindercentrum beoordeeld. Iedereen in die steekproef is in bezit 
van een geldige VOG.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Passende beroepskwalificatie

De toezichthouder heeft de diploma’s van de beroepskrachten beoordeeld. Iedereen beschikt over 
een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Opvang in groepen

Het KDV telt 2 stamgroepen:
De verticale groep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
De horizontale groep voor maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar.

De horizontale groep is over het algemeen geopend op maandag, dinsdag en donderdag.
Ouders zijn geïnformeerd over het samenvoegen van de groepen. Wanneer de
beroepskracht-kindratio dit toelaat worden, buiten de reguliere opvang op de horizontale groep, in 
die groepsruimte ook activiteiten aangeboden aan de oudste kinderen van het KDV.

Op het moment van inspectie waren 6 kinderen van 0-4 jaar op de verticale groep aanwezig en 7 
kinderen op de horizontale groep.
Ook de presentielijsten en planningslijsten van andere dagen zijn ingezien.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Bij kinderen van verschillende 
leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op 
www.rijksoverheid.nl (www.1ratio.nl).

Op het moment van inspectie werden 6 kinderen van 0-4 jaar opgevangen door 2 beroepskrachten 
en werden 7 kinderen van 3 jaar opgevangen door 1 beroepskracht.
Ook de b-k-ratio van andere dagen zijn beoordeeld.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De voertaal is Nederlands.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met houder, mevrouw S, Kortman, 
per email)

 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties ((pedagogische) observatie 20 juli 2015)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Plaatsingslijsten (week 30)
 Presentielijsten (week 30)
 Personeelsrooster (week 30)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen de Wet kinderopvang gelden normen 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.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of in een risico-inventarisatie schriftelijk staat vastgelegd welke 
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. In de praktijk is beoordeeld of de uitvoering 
van bijbehorend beleid de risico’s ook daadwerkelijk ondervangt. Tevens is beoordeeld of de 
houder overeenkomstig de wettelijke meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt, de 
kennis hiervan bevordert en hoe de uitvoering van het vierogenprincipe zich uit in de praktijk.

Bevinding inspectie 14 oktober 2014:
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal een jaar oud. De 
inventarisaties zijn door een medewerker opgesteld in juni 2014.
Tijdens de beoordeling van de risico-inventarisatie is geconstateerd dat één onderdeel 
ontbreekt. Overdag kan het KDV gebruik maken van de gymzaal tussen 12 en 13 uur. Het komt in 
de praktijk voor, dat beroepskrachten met de oudere kinderen die niet meer slapen tussen de 
middag, gaan spelen in de gymzaal van het in de buurt gelegen zorgcentrum. De gymzaal komt 
echter niet voor in de risico-inventarisatie. De constatering is besproken met de houder. Zij heeft 
de constatering beaamd en vult de risico-inventarisatie veiligheid aan met het onderdeel gymzaal.

(notitie d.d. 21-10-2014: de houder heeft de gymzaal en de route hier naar toe toegevoegd aan 
de risicomonitor en de toezichthouder hiervan verwittigd.)

De houder is verplicht de risico's in kaart te brengen van alle ruimten waar kinderen zich
gedurende de opvang kunnen bevinden. Hiertoe behoren ook de ruimtes waar kinderen
spelenderwijs structureel gebruik van kunnen maken, zoals de gymzaal. Omdat deze niet aan het 
KDV vast zit of zich op hetzelfde terrein bevindt, dient tevens de weg naar de gymzaal toe in kaart 
te worden gebracht.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Er wordt voor de uitvoering van de risico-inventarisatie gebruik gemaakt van het digitale 
programma De Risicomonitor.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is op 15-10-2014 vastgesteld en was voor de 
toezichthouder ter inzage beschikbaar tijdens de inspectie.
De overtreding die tijdens de inspectie in 2014 is geconstateerd, is verholpen.
Een beroepskracht is betrokken geweest bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en de houder 
geeft aan dat de risico-inventarisatie besproken wordt op de werkvloer.

Tijdens de inspectie is ook het plan van aanpak ingezien. Te zien was dat er diverse actiepunten 
nog niet uitgevoerd waren.
Navraag bij de houder wees uit: 'De acties bestaan vooral uit het schriftelijk vastleggen van zaken 
die wij al goed geregeld hebben. Daardoor zijn de actiepunten nog niet uitgevoerd. Indien het 
belangrijke actiepunten waren geweest die direct uitgevoerd hadden moeten worden om de veilig-
en gezondheid van de kinderen te kunnen waarborgen waren ze uiteraard direct uitgevoerd. 
Desalniettemin zal ik de actiepunten zsm oppakken, tenminste voordat de nieuwe RI gemaakt 
moet worden.'

De toezichthouder constateerde inderdaad dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen 
tijdens de opvang gewaarborgd worden.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Meldcode kindermishandeling

De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. In de Wet Kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
aangeduid als deskundige. Ouders, kinderen, medewerkers en houders in de kinderopvang kunnen 
allemaal advies vragen bij de vertrouwensinspecteurs om te bepalen of aangifte aan de orde is.

Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens een kind 
door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is 
een houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur.

Tijdens de inspectie is beoordeeld of de meldcode kindermishandeling aanwezig is en of deze 
inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. In een gesprek met de beroepskrachten is geïnformeerd 
naar de kennis inzake de meldcode en het te bewandelen traject in het geval van een vermoeden 
van kindermishandeling.

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Vierogenprincipe

Op KDV Catootje zijn diverse afspraken gemaakt met betrekking tot het vierogenprincipe:
• De deur naar de slaapkamer is voorzien van een kijkgat;

• Er is een doorzichtige afscheiding tussen de groepsruimte en de verschoonruimte;

• Op het kindercentrum zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig. Mocht dat niet het geval 
zijn, dan is de afspraak dat de houder of de achterwacht op onregelmatige tijden op de groep 
komen.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
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Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met houder, mevrouw S, Kortman, 
per email)

 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties ((pedagogische) observatie 20 juli 2015)
 Risico-inventarisatie veiligheid (15-10-2014)
 Risico-inventarisatie gezondheid (15-10-2014)
 Actieplan veiligheid
 Actieplan gezondheid
 Huisregels/groepsregels
 Meldcode kindermishandeling (versie julie 2013 en document vertrouwensinspecteur)
 Pedagogisch beleidsplan (versie 1.3 juni 2015)
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Accommodatie en inrichting

Onderzocht is of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en voor passend
ingerichte ruimtes om te kunnen spelen en rusten, in overeenstemming met het aantal en de
leeftijd van de op te vangen kinderen.

Het KDV bestaat uit 2 gebouwen. In het ene gebouw wordt de verticale groep opgevangen en daar 
tegenover, aan de andere kant van de tuin, worden de kinderen van 3 jaar en ouder opgevangen.

Binnenruimte

De ruimte van de horizontale groep, tegenover het kinderdagverblijf, is 30m² en daarmee 
geschikt om maximaal 8 peuters op te vangen. Het totale oppervlak van de verticale groep betreft 
100 m², dit is inclusief de slaapkamer en de entree. De ruimte is ruim voldoende voor het aantal 
op te vangen kinderen.

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. Er is een kleine entree dat direct op de vaste groepsruimte uitmondt.  
Vervolgens kunnen vanuit de groepsruimte 2 andere ruimtes worden betreden, waar o.a. 
de verschoonunit staat en toegang is tot de slaapkamer. Alle 3 de vertrekken zijn ingericht met 
gevarieerd speelmateriaal en speelhoeken.

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk en aangrenzend aan het kindercentrum. De 
tuin ligt tussen beide groepen in en is zeer ruim. De buitenspeelruimte is passend ingericht 
in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is voldoende los 
spelmateriaal aanwezig en enkele vaste speelattributen zoals een speelhuisje en grote zandbak. 
Daarnaast heeft de houder verschillende dieren op het terrein staan, o.a. een pony en een schaap, 
konijnen, vogels en kippen.

In de tuin zijn verschillende soorten ondergrond aanwezig en is een grote verhoging aangebracht, 
wat voor extra uitdaging en stimulering van de motorische ontwikkeling van kinderen zorgt.
Tijdens de praktijkobservatie is het buitenspelen en gebruik van de ruimte beoordeeld. 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Observaties ((pedagogische) observatie 20 juli 2015)
 Plattegrond
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : KDV Catootje
Website : http://www.catootjeenobelix.nl
Aantal kindplaatsen : 22
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Catootje & Obelix B.V.
Adres houder : Kerkstraat 75
Postcode en plaats : 1687 AM WOGNUM
Website : www.catootjeenobelix.nl
KvK nummer : 50843761

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. Rustenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Medemblik
Adres : Postbus 45
Postcode en plaats : 1687ZG WOGNUM

Planning
Datum inspectie : 20-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2015
Hoor en wederhoor
Zienswijze houder

: 04-09-2015
: 04-09-2015

Vaststelling inspectierapport : 25-08-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-08-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 25-08-2015

Openbaar maken inspectierapport : 26-08-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

Zienswijze Catootje en Obelix op concept inspectierapport GGD 21-08-2015
Wij zijn verheugd met zo’n goede en positieve beoordeling. Kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel, tenslotte mogen wij werken met het kostbaarste bezit van onze klanten, namelijk hun 
kinderen. Wij beseffen dagelijks wat een enorme verantwoordelijkheid wij daarmee dragen. Heel 
leuk vond ik het dan ook om de positieve reactie van de inspecteur van de GGD per mail te mogen 
ontvangen. 
Ik vind het leuk om deze hier met iedereen te delen omdat wij hier zeer trots op zijn:
"Zoals je wellicht hebt vernomen, heb ik gisteren de jaarlijkse inspectie bij KDV Catootje 
uitgevoerd. Ook hier ben ik in de beginperiode geweest. Erg leuk om te zien hoe jullie je 
ontwikkeld hebben en hoe ontzettend mooi de tuin verder is geworden!
In het beleid staat beschreven dat zelfstandigheid wordt gestimuleerd, dat er naar elk kind 
individueel gekeken wordt en dat het samenspelen en het buitenspelen centraal staan. Dit was 
allemaal duidelijk terug te zien. Een hele positieve pedagogische observatie!"

Uiteraard blijven wij onze uiterste best doen om kwalitatief hoogwaardige en daarnaast leuke en 
gezellig opvang te blijven aanbieden aan alle kinderen, waarbij wij een prettige samenwerking 
nastreven met hun ouders.

Met vriendelijke groeten,
Saskia Kortman


