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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. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de houder niet voldoet aan alle getoetste voorwaarden. Op de 

voorwaarden waaraan niet werd voldaan is herstelaanbod voor aangeboden. De houder voldoet na 

herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden. De toezichthouder zal positief adviseren op de 

aangevraagde ophoging van kindplaatsen. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder. 

Het betreft de volgende domeinen: 

• het pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid en beleid voorschoolse educatie) 

• veiligheid en gezondheid (het cyclisch proces en enkele risico's in de praktijk) 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (kdv) Papillon is in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd voor 

maximaal 16 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

 

Het kdv heeft 1 stamgroep : 

• Een peutergroep van 16 kinderen in de leeftijd van 2- 4 jaar 

 

Het kdv is gehuisvest in het pand van basisschool Montessorischool Elzeneind te Oss. Op deze 

locatie heeft kdv Papillon de beschikking over de volgende ruimten: een eigen groepsruimte en de 

speelzaal. Voor het buitenspelen maken ze gebruik van een volledig omheinde gedeelte van het  

schoolplein aan de voorkant van het gebouw. 

 

Het kdv maakt deel uit van kinderopvangorganisatie AVEM Kinderopvang.  

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 Datum onderzoeken 

(afgelopen 3 jaar) 

Soort onderzoek  Oordeel  

21-03-2017 jaarlijks onderzoek  voldoet aan alle getoetste voorwaarden  

 09-03-2018 jaarlijks onderzoek overtredingen; ontbreken van evaluatiegesprekken 

met de vraagouders en meldcode 

kindermishandeling is onvolledig. 

 15-09-2018 nader onderzoek  voorgaande overtredingen zijn opgelost. 

 05-05-2019 incidenteel 

onderzoek i.v.m. 

ophoging   

voldoet aan alle getoetste voorwaarden, ophoging 

kan plaats vinden. 

 



 

4 van 19 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 06-01-2021 

Papillon te Oss 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Oss heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op  6 januari 

2021 een onderzoek uitgevoerd bij dit kdv. 

 

Het betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijziging met betrekking tot 

ophoging van het aantal kindplaatsen. De locatie wordt uitgebreid met en opvanggroep van 12 

kindplaatsen. Van deze groepsruimte maakt 's middags bso Atalanta gebruik. 

 

Bevindingen 

Tijdens het onderzoek blijkt dat het kdv voldoende binnen- en buitenspeelruimte heeft om het 

aantal kindplaatsen op te hogen naar 28. De nieuwe groepsruimte is geschikt voor maximaal 12 

kindplaatsen. 

 

Er zijn tijdens de inspectie de volgende overtredingen geconstateerd: 

• er zijn 3 voorwaarden betreffende het pedagogisch beleid niet of onvoldoende concreet 

beschreven in het locatie specifieke pedagogisch beleid 

• er is 1 voorwaarden betreffende het de voorschoolse educatie niet of onvoldoende concreet 

beschreven in het locatie specifieke pedagogisch beleid. 

• er zijn 3 risico's betreffende de veiligheid en gezondheid in de praktijk geconstateerd. 

 

Herstel aanbod 

Door middel van herstel aanbod zijn bovenstaande overtredingen tijdens het onderzoek hersteld. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder na herstelaanbod voldoet aan alle 

getoetste voorwaarden. 

 

De 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. 

• uitbreiding kan plaatsvinden van 16 naar 28 kindplaatsen 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

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

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

register kinderopvang. 

 

Tijdens de inspectie 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 

• Aanvraag Exploitatie 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor 

de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het 

taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een locatie specifiek pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 

pedagogische visie is beschreven. 

 

 

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

• werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van alle stamgroepen 

  

Groepsindeling 

  

De locatie beschikt over de volgende 2 stamgroepen: 

 

 Naam groep Leeftijd kinderen  Aantal kinderen  

 de Zwanen  2 tot 4 jaar   16  

 de Vinken  2 tot 4 jaar  12 

 

In totaal kan de houder op deze locatie 28 kinderen opvangen. 

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid onvoldoende concreet beschreven: 

• de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 

stamgroepsruimte kunnen verlaten. 

• de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreek 

• van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd. 

 

Herstelaanbod 

Via herstelaanbod heeft de houder bovenstaande voorwaarden voldoende conreet beschreven in 

het locatie specifiek pedagogisch beleid. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

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

 

Voorschoolse educatie 

De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse 

educatie. 

In het pedagogisch beleidsplan zijn de volgende onderdelen voldoende uitgewerkt: 

• kenmerkende visie; 

• stimuleren van de ontwikkeling; 

• volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod; 

• ouderbetrokkenheid; 

• inrichting ruimte en passend materiaal; 

• doorgaande lijn basisschool. 

 

In het pedagogisch beleidsplan is het volgende onderdeel onvoldoende uitgewerkt: 

• het aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het 

tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan 

ontvangen. 

 

Herstelaanbod 

Via herstelaanbod heeft de houder bovenstaande voorwaarden voldoende conreet beschreven in 

het locatie specifiek pedagogisch beleid. 

 

Conclusie 

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

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

  

Binnen dit onderdeel is enkel de stabiliteit van de opvang in groepen beoordeeld. Conclusie Er 

wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De locatie beschikt over de volgende 2 stamgroepen: 

 

 Naam groep Leeftijd kinderen  Aantal kinderen  

 de Zwanen  2 tot 4 jaar   16  

 de Vinken  2 tot 4 jaar  12 

 

In totaal kan de houder op deze locatie 28 kinderen opvangen. 

 

Het kdv is geopend op alle dagen van de week. 

  

Mentor 

Elk kind heeft er rechtop om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, 

maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. Daarom werkt de kdv 

met een mentor, die als pedagogisch professional werkt op de groep van het kind en functioneert 

ook als aanspreekpunt om informatie over het kind te verzamelen. 

 

Bij de start op de kdv wordt aan ouders en kind gecommuniceerd wie de mentor is. Indien de 

mentor wijzigt, dan wordt dit direct aan de ouders gemeld. De mentor bespreekt na elke 

registratiemoment de ontwikkeling van het kind met de ouders. Ouders kunnen ook zelf initiatief 

nemen voor een gesprek met de mentor. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de registraties in 

het kindvolgsysteem KIJK. Op deze locatie zijn er 3 registratiemomenten (bij respectievelijk 2,3 

jaar; bij 3 jaar en bij 3,9 jaar). Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen 

over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen veiligheid en gezondheid is in verband met de uitbreiding van de locatie met een 

stamgroep, het volgende beoordeeld: 

  

• Is het Veiligheids- en gezondheidsbeleid nog actueel 

  

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

gelezen en/of besproken is.  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een nieuwe groepsruimte (de Vinken) gerealiseerd voor een tweede peutergroep. 

Deze ruimte is vlak bij de bestaande groepsruimte van de Zwanen. 

 

Beleid 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. Het beleid bevat een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen 

wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 

 

In het beleid is ook het cyclisch proces beschreven. Wat hierin nog ontbreekt is de concretisering 

van het proces naar de dagelijkse praktijk. Hoe gebeurt dit in de praktijk? 

 

Herstelaanbod 

Via herstelaanbod heet de houder de werkwijze in de praktijk opgenomen in he veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Hiermee is de overtreding hersteld. 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk 

De nieuwe groepsruimte en de buitenspeelruimte is bekeken en daar zijn de volgende veiligheids- 

danwel gezondheidsrisico's geconstateerd. 

 

1. De uitklapbare verschoontafel in de toiletruimte, is op een verkeerde plek gemonteerd. Op 

deze plek kan een beroepskracht niet veilig verschonen en de kinderen kunnen niet zelfstandig 

op de verschoontafel klimmen. 

2. Het kantoor staat in open verbinding met de groepsruimte. Kinderen kunnen hier zomaar in en 

uit. Dit is niet veilig. 

3. De buitenruimte is niet helemaal omheind. Kinderen kunnen hierdoor zelfstandig de 

buitenruimte verlaten. Op 1 plek dient er een toegangsdeur te worden geplaatst. 

 

Herstelaanbod 

Via herstelaanbod heeft de houder ervoor gezorgd, dat de verschoontafel op een andere beter plek 

is bevestigd en dat het buitenterrein volledig is omheind. 

 

Conclusie 

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

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

• Observatie(s) (alle ruimten die gebruikt worden door de opvang) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (locatie specifiek werkplan veiligheid en gezondheid) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte  

Het kdv beschikt over 2 groepsruimte(s): 

naam 

Groep 

aantal m² 

binnenruimte 

Maximaal aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² binnenruimte 

per kind 

Voldoet 

wel/niet 

de 

Zwanen 

 56 m2  16  3,5 m2  wel 

de Vinken  44 m2  12  3,66 m2  wel 

 

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 groepsruimte is veilig, 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 groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 

• verkleedhoek; 

• huishoek; 

• leeshoek; 

• bouwhoek. 

 

Aangrenzend aan de groepsruimte ligt het kantoortje. Deze staat in open verbinding met de 

groepsruimte. Dit is niet veilig. 

 

Herstelaanbod 

Via herstelaanbod heeft de houder er een traphekje voor geplaatst. Kinderen kunnen niet meer 

zelfstandig in de kantoorruimte komen. De situatie is nu veilig. 

 

Buitenruimte 

Het kdv beschikt over één grote buitenruimte die rechtstreeks vanuit beide kdv groepen te 

bereiken is. 

 

Naam buitenruimte 

+(aantal m²) 

Welke groepen 

maken hier 

gebruik van. 

Het maximaal 

aantal kinderen 

die van deze ruimte 

gebruik maken. 

Bruto m² 

buitenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

 Buitenruimte KDV 

Papillon 460 m2  

 De Zwanen en 

de Vinken 

 28  16,4 m2  wel 
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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(n) is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een klimhuis met 

glijbaan en een zandbak. Verder zijn er enkele bomen en hagen in het buitenspeelterrein 

waaromheen alles is betegeld. Kinderen kunnen hier steppen en fietsen. Op één stuk is er 

voldoende ruimte voor een balspel. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere 

activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

 

De buitenruimte is niet volledig omheind. Er is 1 plek waar kinderen zo de buitenruimte kunnen 

verlaten. 

 

Herstelaanbod 

Via herstelaanbod heeft de houder ervoor gezorgd, dat de het buitenterrein volledig omheind is. 

Kinderen kunnen niet zomaar de buitenruimte verlaten. 

 

Conclusie  

De houder voldoet na herstelaanbod aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

• Observatie(s) (alle ruimten die gebruikt worden door de opvang) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

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 wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 

bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 

verlaten. 

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

 

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) 

 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie 

zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf 

jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen. 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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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) 

 

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

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

 

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) 

 

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) 
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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 : Papillon 

Website : http://www.avem-kinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : AVEM Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Rossinistraat 9 

Postcode en plaats : 5344 AK Oss 

KvK nummer : 64789047 

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 :  L.J. Procee 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 
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Planning 

Datum inspectie : 06-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 18-01-2021 

Zienswijze houder : 19-01-2021 

Vaststelling inspectierapport : 19-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 09-02-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Het inspectierapport van KDV 2-4 Papillon stemt tot tevredenheid.  

Het systeem van het bieden van een herstelaanbod waarderen wij erg. We voelen zo dat AVEM 

kinderopvang en de GGD samen werken aan kwalitatief goede kinderopvang. 

Wij zijn volop bezig aan het in stand houden en continu verbeteren van onze dienstverlening. 

 

 

 

 

 

 

 


