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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 
In opdracht van de gemeente Oss, heeft de GGD op 15 februari 2019 een nader onderzoek 
uitgevoerd bij kdv de Uitvinder, Molenstraat 153 te Oss. 
 
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie van 15 augustus 
2018, niet werd voldaan opnieuw bekeken. 
 
Overtreding 15 augustus 2018: 
Uit het inspectierapport blijkt dat de GGD heeft geconstateerd dat kdv de Uitvinder, niet voldoet 
aan een of meerdere van de beoordeelde kwaliteitseisen gesteld bij of krachtens de Wko. Het 
betreft de volgende overtreding(en): 
 
• Voorwaarde: 2.1-3. 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. 

• Voorwaarde: 2.1-4. 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. 

• Voorwaarde: 2.1-7. Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete 
beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op 
basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van 
het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, 
kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week 
verschilt. 

• Voorwaarde: 4.1-1. De houder 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. 

• Voorwaarde 6.1-4. De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige 
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt 
voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de 
beroepskracht-kindratio.                                                                       

 
Bevindingen: 
Uit alle beschikbare informatie heeft de toezichthouder kunnen vaststellen, dat de houder er niet 
voor heeft gezorgd, dat alle voorwaarden zijn opgelost. 
 
De voorwaarden: 2.1-4; 2.1-7 en 6.1-4 ontbreken of zijn onvolodende uitgewerkt. 
 
Toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
 
Conclusie: 
Houder is in overtreding. 
 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 
Naar aanleiding van een handhavingsbeschikking zijn de volgende voorwaarden van item 2.1 het 
pedagogisch beleid beoordeeld: 
 
• 2.1.3 
• 2.1.4 
• 2.1.7 
 
Pedagogisch beleid 
De voorwaarde 2.1.3 is voldoende beschreven. 
 
De voorwaarde 2.1.4 is niet beschreven. Hoe worden ouders geïnformeerd wie de mentor is van 
hun kind. 
 
De voorwaarde 2.1.7 is niet goed beschreven. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer er wordt 
afgeweken van de BKR en wanneer niet. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

  

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 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 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 
minimum aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen 
van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
 
Naar aanleiding van een handhavingsbeschikking is de volgende voorwaarden van item 4.1 het 
pedagogisch beleid, beoordeeld: 
 
• 4.1.1 
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft voor de bso een aparte veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. 
Beroepskrachten zijn hiervan op de hoogte en werken ernaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Ouderrecht 
 
Naar aanleiding van een handhavingsbeschikking is de volgende voorwaarde van item:  
Informatie, beoordeeld: 
 
• 6.1.4 
  
Informatie 
De voorwaarde 6.1.4 is niet goed beschreven. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer er wordt 
afgeweken van de BKR en wanneer niet. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

  

 De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder 
beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan 
de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 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 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
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 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Christelijk dagverblijf 'de uitvinder' 
Website : http://www.de-uitvinder.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000000786225 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Catharina Suzanna Cauwels 
KvK nummer : 17149234 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 
Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  L.J. Procee 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-03-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


