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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Oss heeft er op donderdag 16 februari een verkort onderzoek voor 

registratie plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (kdv) Pius X.  De houder heeft een aanvraag 

ingediend voor opname van kinderdagverblijf Pius X in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

De houder is voornemens om op 27 februari 2023 te gaan starten. Het betreft een verhuizing van 

kdv Zuidergebouw naar de locatie Pius X. 

  

De GGD beoordeelt of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij 

of krachtens de gestelde regels uit de Wet kinderopvang. Kwaliteitseisen die direct betrekking 

hebben op de uitvoering in de praktijk kunnen in dit stadium nog niet volledig worden onderzocht. 

Er is gekeken of de houder kan aantonen dat hij redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de gestelde 

voorwaarden.  

  

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

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

ouderparticipatieopvang; 

• pedagogisch klimaat; 

• veiligheid en gezondheid; 

• accommodatie. 

  

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan 

plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

  

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf Pius X maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie AVEM kinderopvang en 

is een gesubsidieerd kindercentrum voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Het betreft een 

verhuizing van kdv Zuidergebouw. De locatie Zuidergebouw wordt opgeheven.  

Kdv Pius X zal in één basisgroep 'Zwanen' opvang gaan bieden aan maximaal 16 kinderen in de 

leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het kdv is geopend tijdens 40 schoolweken in de ochtenden van maandag 

tot en met vrijdag. Zij zijn gehuisvest in een vrijstaande unit op het schoolplein van basisschool 

Pius X. Tevens is er een bso Pius X van dezelfde houder. Zij maken gebruik van een eigen 

groepsruimte en van de groepsruimte van kdv Pius X als de peuters niet aanwezig zijn. De peuters 

gaan gebruik maken van het schoolplein van de basisschool om buiten te spelen.  

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

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

en ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, medewerking en naleving, 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).  

Op 11 januari 2023 heeft de gemeente Oss het aanvraagformulier exploitatie kinderdagverblijf 

ontvangen van AVEM Kinderopvang. De beoogde exploitatiedatum is 27 februari 2023. Het betreft 

een verhuizing van kdv Zuidergebouw naar de locatie Pius X.  

  

Conclusie  

Uit het onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen die binnen dit 

onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Aanvraag Exploitatie 
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Pedagogisch klimaat 

 

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

• pedagogisch beleid; 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

  

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

  

• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

  

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Pedagogisch werkplan (kdv Pius X) 
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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 

Binnen dit onderdeel is het werkplan veiligheid en gezondheid beoordeeld. 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. 

Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 

om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 

  

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk 

Er zijn in de praktijk vooralsnog geen risico's geconstateerd, echter de opvang is nog niet 

daadwerkelijk van start gegaan. De manager geeft aan dat er opnieuw bekeken zal worden of er 

nog aanvullende maatregelen nodig zijn als de opvang daadwerkelijk plaats vindt.  

  

Conclusie  

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie.   
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (werkplan kdv Pius X) 
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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 1 groepsruimte. Op basis van de plattegrond die de houder 

heeft aangeleverd blijkt dat de groepsruimte een oppervlakte heeft van 57, 6 m2. Dit is exclusief 

de toilet- en verschoonruimte.  

  

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. Het kdv beschikt over voldoende m2 binnenspeelruimte voor de opvang van 16 

kinderen. 

  

De groepsruimte is nog niet volledig ingericht. Het betreft een verhuizing, dus de materialen van 

de oude locatie verhuizen naar de nieuwe locatie. Bekend is dat er geschikt spelmateriaal aanwezig 

zal zijn voor de peuteropvang. De groepsruimte zal ingericht worden met verschillende 

speelhoeken volgens de visie van AVEM kinderopvang.  

Volgende week is het een schoolvakantieweek, de verhuizing zal dan plaats vinden zodat de 

opvang per maandag 27 februari open kan op de nieuwe locatie. 

  

De bso kinderen hebben op deze locatie een eigen groepsruimte, maar zij maken ook gebruik van 

de groepsruimte van de peuters tijdens de voorschoolse en naschoolse opvang. Echter zijn de 

peuters en bso-kinderen nooit gelijktijdig aanwezig. In incidentele gevallen kan het zijn dat dit wel 

het geval is op een studiedag van de naastgelegen basisschool. De manager verklaart dat het 

aantal aanwezige bso-kinderen dan in één basisgroep kan worden opgevangen, zodat zij enkel 

gebruik maken van hun eigen groepsruimte.  

  

Slaapkamer 

Er is geen slaapruimte beschikbaar. Op locatie kdv Pius X vindt enkel peuteropvang plaats in de 

ochtenden, de kinderen hoeven dan niet te slapen op het kdv.  

  

Buitenspeelruimte 

Het kinderdagverblijf gaat gebruik maken van het aangrenzende schoolplein van de basisschool. Er 

is meer dan voldoende m2 buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is niet specifiek 

ingericht voor peuteropvang. Er is een verkeersplein waar de peuters met hun fietsjes kunnen 

fietsen en een zandbak. Er zijn afspraken gemaakt met de basisschool over het buiten spelen zodat 

de peuters niet gelijktijdig met de grote kinderen buiten zijn. In praktijk zal moeten blijken hoe dit 

zal gaan. Er is een korte lijn met de basisschool omdat op deze locatie al jaren bso opvang wordt 

geboden. 

  

  

Conclusie  

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

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (werkplan kdv Pius X) 

• Plattegrond (door de houder aangeleverd) 

• Pedagogisch werkplan (kdv Pius X) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, medewerking en naleving, 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c 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 : Pius X 

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 :  M. van de  Laar 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-02-2023 
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Opstellen concept inspectierapport : 16-02-2023 

Zienswijze houder : 22-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 22-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 15-03-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

We zijn tevreden met de inhoud en resultaten uit het inspectierapport van  

KDV (peuterwerk) Pius X. We kijken terug op een prettig inspectiebezoek. 

  

 

 

 

 

 

 

 


