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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Oss heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op 27 

september 2022 een onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf (kdv) VOF Het Beertje. Het betreft 

een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een aanvraag tot wijziging van het aantal 

kindplaatsen.   

 

De houder heeft de gemeente een verzoek gedaan tot ophoging van het aantal kindplaatsen van 

48 naar 52. De houder biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang zal als 

volgt plaats gaan vinden:  

• Sprookjesgroep, met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar; 

• Jokiegroep, met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar; 

• Disneygroep, met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3,5 jaar; 

• 3,5 + groep, met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Er zijn geen relevante of zwaarwegende feiten uit voorgaande onderzoeken welke een relatie 

hebben met dit onderzoek of een uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de weg staan. 

 

Huidig onderzoek 

Voor dit onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie, zijn diverse documenten beoordeeld en 

heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder. Tijdens dit onderzoek zijn relevante 

kwaliteitseisen binnen onderstaande hoofdstukken onderzocht: 

• Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 

• Accommodatie 
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Conclusie en bevindingen 

In dit onderzoek blijkt dat de houder na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen redelijkerwijs 

zal gaan voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De GGD adviseert de gemeente tot ophoging van 

het aantal kindplaatsen. 

 

Toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

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, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Wijzigingen 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

De houder is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld moeten worden medegedeeld 

aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in het Landelijk register 

kinderopvang (LRK). 

 

Tijdens het onderzoek is gebleken, dat de informatie in het LRK betreffende dit kdv in orde is. 

  

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De volgende voorwaarde is in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch Werkplan Locatie Geffen 2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij kdv Het Beertje worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het kindercentrum 

zal over de volgende stamgroepen gaan beschikken:   

 

Naam groep Leeftijd kinderen Maximaal aantal kinderen 

Sprookjesgroep 0 - 2 jaar 14 

Jokiegroep 0 - 2 jaar 10 

Disneygroep 2 - 3,5 jaar 16 

3,5+ groep 3,5 - 4 jaar 12 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch Werkplan Locatie Geffen 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Uit het onderzoek blijkt dat het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid is aangepast n.a.v. de nieuwe groepsgrootte van de 3+ groep. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Locatie Dagopvang 

Geffen) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 

Het kinderdagverblijf beschikt over vier groepsruimten en een centrale speelhal. De speelhal is 

deels verkeersruimte. De verkeersruimte is niet meegenomen in de berekening van het bruikbare 

speeloppervlak. Het bruikbare speeloppervlak van de speelhal bedraagt 34 m². Alle vier de 

groepen zullen gebruik maken van de speelhal. De m² worden daarom verdeeld over de vier 

groepen: 8,5 m²  per groep. 

Op basis van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd is onderstaande berekening 

gemaakt: 

 

Groep Aantal m² 

binnenruimte  

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

Sprookjesgroep 50,5 + 8,5 = 57,5 

m²   

14 14,8 m²    Voldoet 

Jokiegroep 32 + 8,5 = 40,5 m² 

  

10  4,05 m²    Voldoet 

Disneygroep 50,2 + 8,5 = 58,7 

m²   

16  3,67 m²    Voldoet 

3,5 + groep 58,9 + 8,5 = 67,4 

m²   

12 5,61 m²    Voldoet 

 

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

De groepsruimten zijn toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

 

De groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 

• huishoek; 

• leeshoek; 

• bouwhoek. 

 

Buitenspeelruimte 

Het kinderdagverblijf beschikt over één grote buitenruimte, waar alle vier de groepen gebruik van 

maken. Ook de bso (40 kindplaatsen) maakt hier gebruik van. Op basis van informatie uit 

voorgaande rapporten is onderstaande berekening gemaakt: 
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Aantal m² 

buitenruimte 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

459 m²   52 + 40 = 92 4,99 m²   Voldoet 

 

Voor de berekening van het bruto m² buitenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² buitenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3 m² buitenspeelruimte nodig. 

 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een zandbak, speelhuisje 

en een boomstam om op te klimmen. Er is divers los speelmateriaal, zoals fietsjes, ballen en 

schepjes. Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te 

vangen kinderen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig 

plaats kunnen vinden. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Rapporten GGD 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

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) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 

stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 

Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : VOF Het Beertje 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 

Aantal kindplaatsen : 48 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Het Beertje B.V. 

Adres houder : Heesterseweg 5A 

Postcode en plaats : 5386 KT Geffen 

KvK nummer : 66376777 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. de Graaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

 

Planning 

Datum inspectie : 27-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 11-10-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-10-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


