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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Beschouwing 
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 
 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
 

De locatie 
Buitenschoolse opvang (BSO) Catootje & Obelix is onderdeel van Catootje & Obelix B.V.  

Deze organisatie bestaat uit een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) aan de  

Kerkweg en de BSO aan de Verlengde Kerkweg in Wognum. BSO Catootje en Obelix is gevestigd op 
het terrein van Leekerweide, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.  

Op het terrein zijn voorzieningen aanwezig zoals een zwembad, dierenverblijf en speeltuin, waar 
de BSO gebruik van kan maken. De BSO staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

geregistreerd met 30 kindplaatsen. 

 
Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van november 2017 en oktober 2018 werd aan alle  
getoetste voorwaarden voldaan. 

 Maart 2019: Een jaarlijks onderzoek heeft plaatsgevonden. Niet aan alle getoetste 
voorwaarden werd voldaan. Er werd een tekortkoming geconstateerd op een voorwaarde 

binnen het domein 'Personeel en groepen', item 'Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang'. Aangezien de houder in de conceptfase van het rapport de 
tekortkoming heeft verholpen heeft de gemeente Medemblik besloten niet tot handhaven over 

te gaan. 
 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 
De inspectie 

Dit incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van de gemeente Medemblik nadat de 
houder een wijzigingsverzoek heeft ingediend om het aantal kindplaatsen te verhogen van 30  

naar 44 met ingang van 28 april 2020. Er vindt een verbouwing plaats waardoor uitbreiding van 
een groepsruimte wordt gerealiseerd. 

 

De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek de plattegrond van de gebruiksruimten ingezien. 
Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek zal de wijziging in het beleid en de praktijk worden 

geïnspecteerd. 
 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. Echter geeft de toezichthouder op basis van de 
geleverde plattegrond advies tot ophogen van het aantal kindplaatsen van 30 naar 43. 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 
Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen.  
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en besproken is.  

Wijzigingen 

De houder heeft ervoor gezorgd dat wijzigingen via een wijzigingsverzoek bij de gemeente zijn 
ingediend. 

 
Aan de getoetste voorwaarde betreffende wijzigingen is voldaan. 

Administratie 

De administratie van de opvang is zodanig ingericht dat de toezichthouder op verzoek tijdig de 
benodigde gegevens met betrekking tot naleving van de Wet Kinderopvang heeft ontvangen. 

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen per e-mail op 25 maart 2020) 

Personeel en groepen 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 
basisgroepen.  

 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder is voornemens opvang te bieden aan maximaal 43 kinderen in 2 basisgroepen: 

 Basisgroep Hooizolder zal opvang bieden aan maximaal 21 kinderen in de leeftijd  
van 6 tot 13 jaar; 

 Basisgroep Kippenhok zal opvang bieden aan maximaal 22 kinderen in de leeftijd  

van 4 tot 6 jaar. 
 

De daadwerkelijke uitwerking van de opvang in groepen, basisgroep verdeling en bijbehorende 
praktijkvoorwaarden zullen worden beoordeeld tijdens het volgende jaarlijks onderzoek. 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 E-mail verstuurd op 3 april 2020 met informatie over de groepssamenstelling 
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Accommodatie 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Na definitieve toestemming  van gemeente Medemblik zal de BSO de verbouwde groepsruimte in 

gebruik nemen, waarbij het aantal kinderen van de beide basisgroepen wordt uitgebreid. De locatie 

heeft dan beschikking over de volgende ruimtes: 
 

 Groepsruimte Hooizolder heeft een oppervlakte van 74.8 m²; 
 Groepsruimte Kippenhok heeft een oppervlakte van 79 m². 

 

In totaal is 153.8 m² beschikbaar. Dit is voldoende ruim voor de opvang van  
maximaal 43 kinderen. 

 
Momenteel vindt de verbouwing plaats aan de groepsruimte Kippenhok. Hierdoor kan de inrichting 

van de ruimte momenteel niet worden beoordeeld. Het is de verwachting dat de kinderen op een 
veilige manier in de verbouwde groepsruimte kunnen worden opgevangen. De toezichthouder zal 

de inrichting van de groepsruimte beoordelen tijdens het volgende jaarlijks onderzoek. 

 
De BSO heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte en een gedeelte van de 

buitenruimte van zorgcentrum Leekerweide. Deze is ruim voldoende voor het maximaal aantal op 
te vangen kinderen. 

 

Aan de getoetste voorwaarden betreffende eisen aan de ruimtes is voldaan. 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Plattegrond (Verstuurd per e-mail op 03-04-2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 

buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Catootje & Obelix 
Website : http://www.catootjeenobelix.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 
 

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 M. Heijnen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Medemblik 

Adres : Postbus 45 
Postcode en plaats : 1687 ZG WOGNUM 

 

Planning 
Datum inspectie : 09-04-2020 

Opstellen concept inspectierapport 
Hoor en wederhoor 

: 14-04-2020 
: 16-04-2020 

Zienswijze houder : 16-04-2020 

Vaststelling inspectierapport : 16-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-04-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 21-04-2020 
 

 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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