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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 

 
Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere 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 en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) éénmaal 

bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang door een toezichthouder van de GGD. 
  

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 uit de 

Wet kinderopvang. 
  

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) Catootje en Obelix is, na verhuizing, sinds januari 2017 gevestigd in een 

voormalige pastorie die geheel is aangepast aan de nieuwe bestemming. De ruimtes hebben 
allemaal directe toegang tot de avontuurlijke buitenruimte. Hier worden kippen, konijnen en 

varkentjes gehouden, in hun eigen ruimte. 

Er is een speelheuvel met glijbaan en daarnaast een groot speelgedeelte met zand bedekt. 
Er wordt op deze locatie ook voorschoolse opvang geboden. Vooralsnog vindt naschoolse opvang 

op de nabijgelegen locatie BSO Obelix in zorginstelling Leekerweide plaats. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Naar aanleiding van de melding van verhuizing van het kindercentrum Catootje & Obelix te 

Wognum, heeft de gemeente Medemblik de GGD Hollands Noorden opdracht gegeven een 

onderzoek voor registratie van de nieuwe locatie uit te voeren. 
Dit onderzoek vond plaats op 20 december 2016, waarna het kindercentrum is geregistreerd in het 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
  

Inspectie 

Dit onderzoek is het eerste onderzoek na de start van de exploitatie op de nieuwe locatie. 
De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie 

plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten 
ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke besproken. 

  
Conclusie 

De houder voldoet, na overleg en overreding binnen het item meldcode en klachtenregeling, aan 

de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang.  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen 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 in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde 

pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn 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 van de organisatie. 
  

 

Pedagogisch beleid 
 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen rondom de pedagogische visie, de 
uitwerking van de pedagogische basisdoelen en overige getoetste voorwaarden, zoals bijvoorbeeld 

het wenbeleid, werkwijze van de groepen en ondersteuning van de beroepskrachten door andere 

volwassenen. 
  

Citaat uit de inleiding van het pedagogisch beleidsplan: 
  

' Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet 
kunnen en mogen ontwikkelen. KDV Catootje levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en 

welbevinden van de op te vangen kinderen. De pedagogisch medewerkers moeten in staat zijn een 

klimaat te scheppen waarin een kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en 
ontwikkelen. Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze niet meer dan 

vanzelfsprekend. 
KDV Catootje biedt een omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, 

zelfstandige en unieke personen met respect voor anderen en zichzelf. De ouder(s)/verzorger(s) 

blijven echter ten alle tijden eindverantwoordelijk. 
De missie van KDV Catootje is om hoogwaardige kinderopvang te bieden waarbij de behoeften van 

het kind centraal staan en waar elk kind welkom is. KDV Catootje hecht veel waarde aan een 
kindvriendelijke, veilige en uitdagende opvangomgeving. 

KDV Catootje biedt de op te vangen kinderen een ruime keuzemogelijkheid aan in activiteiten. 
Beweging, buitenspelen, dier en natuur en gezonde voeding zijn belangrijke kernwaarden voor KDV 

Catootje en deze dragen we dan ook actief uit.' 

  
De houder voldoet aan de voorwaarden voor het pedagogisch beleid. 

 
 



 

5 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 28-03-2017 
Catootje & Obelix te Wognum 

Pedagogische praktijk 
 

De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden 
door de houder onder de aandacht gehouden bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg. 

  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. 

Hierin staan de indicatoren waarmee de uitwerking van de pedagogische basisdoelen in de praktijk 
wordt beoordeeld. 

Indicatoren uit dit veldinstrument worden cursief weergegeven. 
  

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

Praktijkvoorbeeld: 
Tijdens het buitenspelen zat een kindje aan tafel met haar hoofd op het tafelblad. De 

beroepskracht liep erheen om te vragen hoe het ging en vertelde aan de toezichthouder dat het 
kind het wel eens moeilijk vond om wakker te blijven tot slaaptijd. Intussen kwam een ander kind 

met een zakdoekje aan om de neus schoon te maken van het kind aan tafel. Zij werd geprezen om 

dit lieve gebaar. 
Later, toen de kinderen aan de eettafel zaten, werden de baby's in een verhoogde stoel erbij gezet. 

Zo hadden zij contact met het tafelgebeuren en kregen zij ook de aandacht van de 
beroepskrachten. 

  

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: 

Aan het einde van de ochtend werd een kindje, in de groepsruimte, opgehaald door de ouder. De 
beroepskracht nam even de tijd om te vertellen hoe het die ochtend was gegaan en met wie het 

kind had gespeeld. Uit de gesprekken met de houder en uit de vragenlijst van de oudercommissie 

is gebleken dat ouders ook gedurende de dag via de connect app kunnen volgen hoe het met hun 
kind gaat. Op de app worden foto's en informatie over het eten en slapen geplaatst. 

  
Persoonlijke competenties 

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, 

in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station). 
Praktijkvoorbeeld: 

Er is veel aandacht besteed aan de inrichting van de buitenruimte, waar elke groep direct toegang 
toe heeft. Er is een konijnenren en een stal met buitenruimte voor twee varkens en een aantal 

kippen. De bouw van een volière staat gepland. De dieren worden door een vaste persoon 

verzorgd, maar als een kind dat wil mag het meehelpen. Beneden aan de klimheuvel (bedekt met 
kunstgras) met glijbaan is een grote ruimte met zand en een speeltoestel. Tijdens het 

inspectiebezoek was te zien dat de kinderen hier naar hartenlust speelden. Ze klommen op de 
heuvel en gleden samen met de beroepskracht naar beneden. Op verschillende plekken speelden 

de kinderen met zand zonder daarbij anderen in de weg te zitten. Zij hadden alle ruimte voor 

zichzelf of om met een groepje te spelen. 
De peutergroep maakt dagelijks een uitstapje naar de nabijgelegen instelling Leekerweide, aldus 

de beroepskracht, om te kunnen gymmen met gebruik van de daar aanwezige materialen. Zo 
gebeurde ook tijdens het inspectiebezoek. 

  
Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding 

van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien 

in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch 
beleid.  
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Vierogenprincipe 
Tijdens de inspectie werd het vierogenprincipe overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld: deuren werden open gelaten wanneer een kind naar toilet of slaapkamer 
werd gebracht. 

Er waren op elke groep twee beroepskrachten aanwezig. 
  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie (2017) 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Kortman) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.catootjeenobelix.nl) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie december 2016) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen de Wet Kinderopvang gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, 

stagiaires en beroepskrachten in opleiding. 
Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende 

beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en 
aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) gekeken. 

  

 
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 de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van personen 

werkzaam bij het kindercentrum steekproefsgewijs beoordeeld. 

De beoordeelde VOG’s voldoen aan de gestelde eisen. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 

 

De toezichthouder heeft de diploma’s van de  beroepskrachten beoordeeld. De beoordeelde 
documenten betreffen een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO 

kinderopvang is opgenomen. 
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

 
 

Opvang in groepen 

 
De opvang biedt plaats aan de volgende groepen:  

  
-  De Snuitjes: 0-3 jaar (verticale groep van maximaal 15 kinderen), 

-  De Krulstaartjes: 2-4 jaar (peutergroep van maximaal 16 kinderen), 

-  De Knorretjes: 2-4 jaar (peutergroep van maximaal 10 kinderen). 
  

Momenteel worden in twee groepen kinderen opgevangen, De Snuitjes en De Krulstaartjes. 
Afhankelijk van de beschikbare plaatsen en de behoefte van het kind vindt, in overleg met de 

ouders,  overgang van de verticale groep naar de peutergroep plaats. 
  

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 
 

Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Er is een steekproef genomen uit 

de presentielijsten van de afgelopen periode en het bijbehorende dienstrooster. De verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep is 

conform de voorwaarden. 
  

Tijdens de inspectie was de feitelijke bezetting: 
- De Krulstaartjes: 10 kinderen met 2 beroepskrachten, 

- De Snuitjes: 9 kinderen met 2 beroepskrachten. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

  
Ter informatie 

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl (www.1ratio.nl). 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Nederlands is de voertaal. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (2017) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Kortman) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 

 Website (www.catootjeenobelix.nl) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 



 

9 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 28-03-2017 
Catootje & Obelix te Wognum 

 

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. 
  

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. 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
In december 2016 is de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd. 

  
In de risico-inventarisatie is aangegeven welke afspraken (bijvoorbeeld werkafspraken, huisregels, 

protocollen) zijn vastgesteld en welke maatregelen met betrekking tot de inrichting en 

accommodatie (bijvoorbeeld vingersafes, veiligheidsglas, hekwerk, deurklinken) zijn genomen. 
Deze zijn onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten via teamoverleg. 

  
Voor de medewerkers zijn werkinstructies, richtlijnen en protocollen beschikbaar op het gebied van 

gezondheid en veiligheid. Voor kinderen, ouders/ verzorgers en beroepskrachten zijn huisregels 
opgesteld. 

  

Omdat op deze locatie dieren worden gehouden zijn ook hierover protocollen opgesteld. 
De dieren hebben hun eigen afgescheiden ruimte en er is een vaste verzorger. Als de kinderen dat 

willen mogen ze helpen met voeren of een eitje rapen. 
  

In de groepsruimten zijn tijdens de inspectie geen onveilige of ongezonde aspecten waargenomen. 

Op grond van de gesprekken en de observatie van de praktijk op de groep, is geconcludeerd dat de 
beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste 

wijze in praktijk brengen. 
  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
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Meldcode kindermishandeling 
 

De bij Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking 
getreden. 

Elke kinderopvangorganisatie is verplicht een meldcode te hanteren. Daarnaast zijn 
kinderopvangorganisaties verplicht om hun medewerkers te scholen en te ondersteunen bij het 

gebruik van de meldcode. 

In de Wet kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
aangeduid als deskundige. Medewerkers in de kinderopvang 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. 

Indien kindermishandeling in de thuissituatie wordt vermoed door medewerkers dient het 
stappenplan van de meldcode gevolgd te worden. 

  
Tijdens de inspectie is de meldcode kindermishandeling inhoudelijk beoordeeld en is de kennis van 

de beroepskrachten getoetst. De meldcode is aangepast aan de organisatie, de sociale kaart en het 
stappenplan voorhanden. 

Met de houder is besproken dat AMK (Meldpunt Kindermishandeling) en SHG (Steunpunt Huiselijk 

Geweld) sinds 2015 zijn samengegaan onder de naam Veilig Thuis. De houder heeft volgens 
afspraak de gegevens in de sociale kaart aangepast, binnen de conceptfase. 

De beroepskrachten kennen de nodige begrippen uit de meldcode en kunnen het te bewandelen 
traject in het geval van een vermoeden van kindermishandeling benoemen. 

  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

 
Vierogenprincipe 

 
De houder dient een beleid te hebben opgesteld zodat alle beroepskrachten en beroepskrachten in 

opleiding bij hun werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene. 

  
In de praktijk zijn de volgende voorzieningen getroffen en afspraken gemaakt: 

- deuren naar de slaapkamer en sanitaire ruimte blijven open als er beroepskrachten aanwezig zijn 
om kinderen te begeleiden, 

- op de groep zijn in het algemeen twee beroepskrachten aanwezig. Mocht dat niet het geval zijn, 

dan is de afspraak dat beroepskrachten van de andere groep of de houder op onregelmatige tijden 
binnen komen, 

- op het kindercentrum zijn altijd twee volwassenen aanwezig. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
wordt, conform het opgestelde beleid, op onvoorspelbare momenten de groep bezocht door de 

houder. 
  

Op basis van bovengenoemde blijkt dat de houder het vierogenprincipe voldoende heeft 

geïmplementeerd. 
  

Aanvullende informatie  
Er is gekozen de term vierogenprincipe te gebruiken in plaats van vierogen- en -orenprincipe. Het 

betekent dat te allen tijde een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren. Het betekent 

niet dat continu twee volwassenen aanwezig moeten zijn. 
In het licht van het vierogenprincipe is het belangrijk dat het werken met kinderen zo transparant 

mogelijk georganiseerd wordt. Bouwkundig open door bijvoorbeeld veel raampartijen maar ook 
openheid in het team door bijvoorbeeld een open aanspreekcultuur waarbij men elkaar feedback 

kan geven. 
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Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (2017) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Kortman) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Protocol vierogenprincipe 

 Risico-inventarisatie veiligheid 

 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 

 Actieplan gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 

 Meldcode kindermishandeling 

 Pedagogisch beleidsplan (versie december 2016) 
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Accommodatie en inrichting 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de hoeveelheid vierkante 

meter per kind voor de binnen- en de buitenruimte. Ook de inrichting van de ruimten is van belang 
om minimaal te kunnen voorzien in (het stimuleren van) de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 

  
Tijdens de inspectie is beoordeeld of de houder heeft gezorgd voor voldoende speeloppervlak en 

voor passend ingerichte ruimtes voor kinderen om te kunnen spelen en rusten, in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  

  
 

Binnenruimte 
 

Er zijn vier groepsruimtes beschikbaar: 

  
-een ruimte van 37,4 m² welke geschikt is voor de opvang van 11 kinderen, 

-een ruimte van 23 m² welke geschikt is voor de opvang van 6 kinderen, 
-een ruimte van 35 m² welke geschikt is voor de opvang van 10 kinderen, 

-een ruimte van 17 m² welke geschikt is voor de opvang van 4 kinderen. 

  
Daarnaast is er een centrale hal en gang die als speelruimte kunnen worden gebruikt, deze meet 

37,6 m². 
De eerste twee ruimtes zijn momenteel in gebruik door de peutergroep en laatste twee ruimtes zijn 

in gebruik door de verticale groep. De tussendeur tussen twee ruimtes staat meestal open. 
  

Er zijn 4 slaapkamers waarin voldoende bedjes zijn geplaatst voor in ieder geval de kinderen tot 

1,5 jaar. 
Verder zijn er sanitaire ruimtes en verschoonplekken op de groep. 

  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

 
Buitenspeelruimte 

 
De buitenruimte meet 700 m². 

Er is een klimheuvel aangelegd met glijbaan en daarnaast een grote speelruimte met zand. Voor 
de allerkleinsten zal er vóór de zomer 2017 een gedeelte worden afgescheiden zodat ze daar 

ongestoord kunnen verblijven. 

Er is een stal met buitenruimte voor kippen en de twee varkentjes en een konijnenhok met 
buitenruimte. 

Er zal nog een volière worden gebouwd. 
  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor buitenruimte. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie (2017) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties ((pedagogische) praktijk, binnen- en buitenruimte) 
 Website (www.catootjeenobelix.nl) 

 Plattegrond 
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Ouderrecht 

 

Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen betreffende de wijze waarop de houder de ouders 

betrekt en informeert inzake het beleid. Ouders dienen juist geïnformeerd te zijn over de gang van 
zaken in het kindercentrum en over minimaal het meest recente inspectiebezoek van de GGD. 

  
Indien sprake is van méér dan 50 geplaatste kinderen op een kindercentrum (dit kan dagopvang 

en buitenschoolse opvang op één adres zijn) of méér dan 50 gekoppelde gastouders dan moet dat 

in de vorm van een geïnstalleerde oudercommissie. 
Tijdens de inspectie is beoordeeld of er een oudercommissie is ingesteld en of de oudercommissie 

door de houder in de gelegenheid gesteld is om haar eigen werkwijze te bepalen. 
   

Het is mogelijk om, als het instellen van een oudercommissie niet lukt, op een alternatieve wijze 
ouders te betrekken voor het adviesrecht. Dat kan alleen als er maximaal 50 kinderen 

daadwerkelijk zijn geplaatst. De houder moet zich echter wel aantoonbaar blijven inspannen een 

oudercommissie te vormen.  
  

Tevens zijn de klachtenregeling van de houder, het uitvoeren van de regeling en de aansluiting bij 
de geschillencommissie beoordeeld. Ouders dienen geïnformeerd te worden over de interne 

klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. 

  
 

Informatie 
 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt door middel van: 
 de website, 

 persoonlijk contact, 

 connect app voor ouders, 
 de dagelijkse overdracht,  

 nieuwsbrieven.  
  

De inspectierapporten zijn geplaatst op de website van de houder. De houder brengt de 

klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, 
alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van ouders, onder andere via 

de website. 
 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

 

Oudercommissie 
 

Op dit kindercentrum is een oudercommissie ingesteld met 5 leden. De oudercommissie vergadert 
samen met die van de BSO locatie Obelix van dezelfde houder (locatie Leekerweide). 

Er zijn 4 ouders vertegenwoordigd van het KDV. 

  
Begin dit jaar heeft de toezichthouder de houder een vragenlijst voor de oudercommissie 

toegestuurd, met het verzoek deze ingevuld retour te zenden. Dit heeft de oudercommissie 
gedaan. Uit de antwoorden is gebleken dat de houder de oudercommissie in de gelegenheid stelt 

haar eigen werkwijze te bepalen. 
Ouders worden voldoende geïnformeerd over beleid en eventuele wijzigingen hierin. De 

oudercommissie geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de opvang. 

  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
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Klachten en geschillen per 1 januari 2016 
 

De houder heeft een regeling getroffen voor de interne afhandeling van klachten over een 
gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder, welke aan de 

voorwaarden voldoet. Er staat beschreven hoe de klacht moet worden aangeleverd, wat de termijn 
van reactie is en hoe de (mogelijke) afhandeling er van plaatsvindt. De houder is tevens 

aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie, 

namelijk de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor een externe afhandeling 
van klachten. 

  
Ouders komen voor een externe afhandeling in eerste instantie terecht bij het Klachtenloket 

Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of 
een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de 

ouder een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
  

De houder is verplicht te melden dat de ouder ook direct een klacht kan indienen bij de 
Geschillencommissie als hij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt. Dit stond niet de 

klachtenregeling opgenomen. In de klachtenregeling stond de sKK vermeld, deze externe 

klachtencommissie is echter opgeheven, het klachtenloket van de geschillencommissie heeft deze 
partij vervangen. De houder heeft volgens afspraak deze gegevens aangepast binnen de 

conceptfase van het onderzoek. 
  

De houder draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat in betreffende 

jaar klachten bij de houder zijn ingediend, vóór 1 juni van het volgende kalenderjaar een 
jaarverslag klachten aan de toezichthouder wordt verzonden. 

  
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Vragenlijst oudercommissie (2017) 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw S. Kortman) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Website (www.catootjeenobelix.nl) 
 Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten. 
(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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving 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 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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)  



 

16 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 28-03-2017 
Catootje & Obelix te Wognum 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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)  

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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 of 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) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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)  

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 

waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 

beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is  en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 

slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
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Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 

aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 

dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 

de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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 10 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 1 en 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)  

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 

aanwezig. 
(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 11 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 mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden 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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 
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De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling 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, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(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 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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 die ten minste de volgende 

elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(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) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(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) 

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)  

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De slaapruimte is afgestemd op het aantal 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 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 

vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

21 van 24 
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek na registratie 28-03-2017 
Catootje & Obelix te Wognum 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 

te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd; 

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;  
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 

minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni 
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 

erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Catootje & Obelix 

Website : http://www.catootjeenobelix.nl 

Aantal kindplaatsen : 38 
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 : 37163163 
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 : Medemblik 

Adres : Postbus 45 

Postcode en plaats : 1687 ZG WOGNUM 

 
Planning 

Datum inspectie : 28-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 21-04-2017 

Hoor en wederhoor 
Zienswijze houder 

: 05-05-2017 
: 05-05-2017 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

Wij zijn verheugd dat de inspecteur van de GGD zo enthousiast is over de nieuwe locatie van het 
kinderdagverblijf van Catootje & Obelix en het positieve inspectierapport naar aanleiding van het 

inspectiebezoek op 5 april jl. Al enige tijd waren wij op zoek naar een nieuwe locatie die minstens 

net goed aan alle hoge eisen van ons zou voldoen. Wij zijn dan ook ontzettend blij en trots met de 
gevonden toplocatie aan de Kerkweg 1a, de voormalige pastoriewoning. Het lijkt alsof deze locatie 

voor ons is gemaakt. Op alle punten gaan wij er op vooruit. Binnen hebben we meer ruimte, met 
name ‘luxe’ ruimte met zeer veel licht en dan de buiten ruimte. We hadden al zo’n mooie 

buitenruimte aan de Kerkstraat, maar de buitenruimte aan de Kerkweg overtreft alles. Alle 
pluspunten zijn meeverhuisd van de Kerkstraat naar de Kerkweg met een behoorlijke schep 

erbovenop. 

 
Kortom, wij hebben er ontzettend veel zin in om onze dienstverlening op de nieuwe locatie naar 

een nog hoger level te brengen. 
 

We blijven doorgaan met het sturen op kwaliteitsverbetering. De ouders en hun kinderen staan bij 

ons echt centraal! Wij vinden het belangrijk dat zij met plezier naar onze opvang komen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Saskia Kortman 
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