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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 onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

Dit nader onderzoek is op verzoek van de gemeente Oss uitgevoerd en heeft zich gericht op de 

volgende voorwaarde: 

• het beleid veiligheid & gezondheid bevat de voor deze locatie voornaamste en grootste 

risico's.  

 

In het jaarlijks onderzoek van 10-09-2020 is geconstateerd dat niet alle, in de praktijk aanwezige, 

grote risico's van deze locatie zijn beschreven in het beleid veiligheid & gezondheid. In de praktijk 

blijkt dan wel dat er maatregelen zijn genomen om het risico te verminderen.  

 

Nader onderzoek 7-12-2020 

In dit onderzoek is het bovenstaande beleid opnieuw beoordeeld qua inhoud en is er gesproken 

met de afdeling pedagogiek & kwaliteit.  

Hieruit blijkt dat de eerdere overtreding is hersteld, alle voor deze locatie, grootste en voornaamste 

risico's zijn opgenomen in beleid. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

In het jaarlijks onderzoek d.d. 10-09-2020 is het volgende geconstateerd: 

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

en gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn hierop volgend 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.  

Echter, het beleid dat is ontvangen bevat geen beschrijving wat betreft de risico's omtrent het 

vervoer van de kinderen van school naar de bso De kinderen worden namelijk met de fiets gehaald 

van school door de beroepskracht(en). Gezamenlijk wordt er dan gefietst van school naar de bso 

waardoor de kinderen zich actief door het verkeer moeten begeven, met als gevolg kans op grote 

risico's (verkeersongeval, vallen, enz.)  

 

Uitkomst nader onderzoek 

De houder heeft vernieuwd beleid overhandigt waarin het bovengenoemde risico is beschreven. 

Daarnaast is een concrete werkwijze beschreven hoe het risico te verminderen en wat te doen 

indien dit risico zich voordoet. 

Het oordeel is hiermee dat de eerdere overtreding is hersteld. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (afdeling pedagogiek & kwaliteit) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (september 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 meebrengt, 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Koppelsteeg 

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

Aantal kindplaatsen : 30 

 

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 :  I Kanters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-12-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 07-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar : 07-12-2020 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2020 

 

 

 

 

 

 


