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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Oss vindt er een nader onderzoek plaats bij bso Maanuiltje 2. Het 

nader onderzoek richt zich op de voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het jaarlijks 

onderzoek op 24 november 2020. In verband met de heersende Coronapandemie, is het nader 

onderzoek niet eerder uitgevoerd. 

 

Bevindingen nader onderzoek 14 juli 2021 

Het huidige nader onderzoek heeft zich gericht binnen het domein 'ouderrecht' op de voorwaarde 

dat de houder bij het ontbreken van een oudercommissie, alternatieve ouderraadpleging toepast. 

Uit navraag bij de houder en uit overlegde communicatie met ouders, blijkt dat aan de gestelde 

eisen wordt voldaan.  

 

Conclusie 

Uit het huidige nader onderzoek is gebleken dat de houder de eerder geconstateerde overtreding 

heeft hersteld, de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.Voor een nadere toelichting 

verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Ouderrecht 

 

Binnen dit onderdeel is enkel de voorwaarde ten aanzien van alternatieve ouderraadpleging 

beoordeeld.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Oudercommissie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek bij bso Maanuiltje 2 d.d. 24 november 2020 is het 

volgende geconstateerd: 

 

De houder heeft, ondanks geleverde inspanningen geen oudercommissie kunnen instellen. De 

houder geeft middels een vragenlijst aan dat zij adviesplichtige onderwerpen voorlegt aan de 

centrale oudercommissie. Ook probeert de houder ouders te werven voor deelname in de OC, maar 

tot op heden helaas zonder succes.Omdat deze locatie minder dan 50 gekoppelde kinderen heeft, 

dient de houder een alternatieve raadpleging te houden in het geval voor (voorgenomen) 

beleidswijzigingen betreffende wettelijk vastgestelde punten (o.a. voedingsaangelegenheden, 

pedagogisch beleid, prijswijzigingen, enz.).Ouders van deze locatie ontvangen middels het 

ouderportaal vernieuwd beleid en informatie vanuit de organisatie. Er wordt echter niet expliciet 

aan ouders medegedeeld dat zij advies hierover mogen geven waarbij een bepaalde uiterlijke 

reactietermijn wordt gevraagd. Hieruit is te concluderen dat de alternatieve ouderraadpleging niet 

wordt uitgevoerd zoals is bedoeld. 

 

Bevindingen tijdens het nader onderzoek d.d. 17 juli 2021: 

Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat er een gezamenlijke oudercommissie is aangesteld voor de 

locaties Molenveld. Hierin zijn het KDV (Teddybeer) en de twee BSO locaties Maanuiltje gebundeld. 

Er zijn momenteel 2 ouders vertegenwoordigd in het Molenveld OC. Er is recent een eerste overleg 

geweest, waarvan de agenda en notulen zijn ingezien. Uit de notulen blijkt dat er advies gevraagd 

is aan de oudercommissie. Tevens worden de notulen via het ouderportaal gecommuniceerd naar 

ouders om hen te betrekken, raadplegen, informeren en om ouders te werven voor de 

oudercommissie. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Notulen oudercommissie (14 juli 2021) 

• agenda overleg oudercommissie 14 juli 2021 

• email van de houder met toelichting 

• printscreen ouderportaal 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch 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. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Maanuiltje 2 

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

Aantal kindplaatsen : 20 

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 :  M. van de  Laar  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

Planning 

Datum inspectie : 14-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 28-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 18-08-2021 

 

 


