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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 

Beschouwing 
Op 4 februari 2020  heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente Oisterwijk 
een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij KDV Casa Viva te Oisterwijk. Tijdens dit incidentele 
onderzoek is een rondgang gemaakt door het kinderdagverblijf en zijn de toegestuurde 
documenten beoordeeld.  
De toezichthouder heeft bekeken of KDV Casa Viva het aantal kindplaatsen kan uitbreiden van 12 

naar 14 kindplaatsen. 
  
  
Tijdens de inspectie zijn enkele voorwaarden beoordeeld uit onderstaande items, te weten; 
• Registratie, wijzigingen en administratie  

• Pedagogisch klimaat  

• Personeel en groepen  
• Accommodatie 
  

Conclusie  
KDV Casa Viva kan het aantal kindplaatsen ophogen van 12 naar 14 kindplaatsen. 

 

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. 
KDV Casa Viva kan het aantal kindplaatsen per 2 maart 2020 ophogen van 12 naar 14 

kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 
administratie’. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
 
• Wijzigingen 

 
Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  

 

Wijzigingen 

Conform actuele wet- en regelgeving heeft de houder van KDV Casa Viva, de wijziging in gegevens 
onverwijld medegedeeld aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
heeft de houder verzocht de gegevens te wijzigen. 
 
 
Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Wijzigingsformulier KDV Casa Viva 21 januari 2020. 
Binnengekomen bij GGD 28 januari 2020) 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

 
• Pedagogisch beleid 
 
Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan van KDV Casa Viva beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 
de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
 

KDV Casa Viva wil maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opvangen in hun stamgroep. 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie twaalf) 
 

Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen  
 
Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen van 
12 naar 14 kindplaatsen. 
Er worden kinderen opgevangen in één basisgroep in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 
Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Observatie(s) (Binnenruimte en de buitenruimte) 
• Pedagogisch beleidsplan (Versie twaalf) 
 

Accommodatie 
 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 
• Eisen aan ruimtes 
 
Bij dit onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 

Eisen aan ruimtes 

KDV Casa Viva beschikt over de volgende ruimten: 
 

• Woonkamer: 27,65 m2 
• Keuken: 11,11 m2 
• Bij gebouw: 16 m2 (deze staat achter in de tuin) 

 
Totaal: 54,76 m2 : 14 kindplaatsen = 3,9 m2 binnenspeelruimte per kind. 
 

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseis vanuit de Wet Kinderopvang. Er dient per 
kind minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig te zijn. 
 
De ruimtes zijn allen ingericht. In het bijgebouw kan gespeeld en gekookt worden met de kinderen. 
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Buitenspeelruimte 
Het KDV heeft een aangrenzende buitenruimte. De aangrenzende buitenruimte is voldoende ruim 

voor de opvang van 14 kinderen. De oppervlakte  bedraagt ± 69m². Dit is ruim voldoende voor het 
opvangen van 14 kinderen. 
De buitenruimte is geheel omheind en voorzien van een poort die afgesloten kan worden, er is een 

overkapping boven de zandbak, daarnaast is het grootste gedeelte van de tuin betegeld zodat de 
kinderen buiten kunnen fietsen. Tevens ligt er een stuk kunstgras.   
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
• Observatie(s) (Binnenruimte en de buitenruimte) 
• Plattegrond (Binnenruimten) 
• De vierkantemeters binnenruimten zijn door de toezichthouder digitaal gemeten met een laser 

distance meter. 

• Inspectierapport van 120726 waarin het aantal vierkantemeters buitenruimte staat 

beschreven. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

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) 

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) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

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 : Kinderdagverblijf Casa Viva 

Website : http://www.casaviva.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000009622853 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf CASA VIVA 
Adres houder : Tilburgseweg 16 
Postcode en plaats : 5061CD Oisterwijk 
KvK nummer : 57681732 

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. van Ingen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oisterwijk 

Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5060GA OISTERWIJK 
 

Planning 
Datum inspectie : 04-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 17-02-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 12-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 

 
 
 

 


