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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Huub is gevestigd in basisschool St. Hubertus in de wijk 't Zand in Tilburg West. 
Kinderdagverblijf Huub is onderdeel van de Rendierhof B.V. te Tilburg. Hier wordt opvang geboden 
aan kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar oud. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
  
Tijdens de inspectie van 3 juni 2015 stelt de toezichthouder vast dat niet alle 
beroepskrachten die worden ingezet in het bezit zijn van een VVE certificaat. Alle andere getoetste 
voorwaarden voldoen aan de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Aandachtspunt is het speeltoestel buiten. 
  
Op 7 maart 2016 heeft de toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast met de houder 
met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Er is geconstateerd dat na overleg 
en overreding aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. Het speeltoestel buiten is vervangen. 
  
Op 26 januari 2017 stelt de toezichthouder tijdens het jaarlijks onderzoek overtredingen vast met 
betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid. Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de 
overtreding is opgelost. 
  
Huidige inspectie: 
Op 6 maart 2018 heeft de jaarlijks inspectie plaatsgevonden. Er is overleg en overreding toegepast 
met betrekking tot het pedagogisch beleid en het VVE opleidingsplan. Na overleg en overreding is 
aan alle getoetste voorwaarden voldaan.   
  
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
  
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of het kinderdagverblijf beschikt over een pedagogisch 
beleidsplan en of de beroepskrachten handelen conform het opgestelde beleid en daardoor 
verantwoorde dagopvang aangeboden wordt. Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering 
van de pedagogische praktijk op de groep. Het oordeel is tot stand gekomen door middel van 
observatie in de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten. 
  
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of het pedagogisch beleid voldoet aan de nieuwe/gewijzigde 
kwaliteitseisen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het pedagogisch werkplan worden onder andere de volgende onderdelen beschreven: 
 Bij kinderdagverblijf Huub wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd middels het 

kindvolgsysteem 'KIJK!'. Jaarlijks worden de kinderen geobserveerd en wordt dit systeem 
ingevuld door de beroepskrachten en wordt dit met ouders besproken door de mentor van het 
kind. Ouders krijgen tijdens het intakegesprek de informatie wie de mentor van hun kind is. 
Indien er aanleiding toe is wordt tussentijds extra geobserveerd en worden gesprekken met 
ouders gehouden. Er vindt een digitale overdracht plaats als het kind vier jaar wordt. Dit 
gebeurd altijd met toestemming van de ouders. 

 De tijden waarop er afgeweken kán worden van de BKR. Dit is 3uur per (hele) opvangdag. Dit 
is conform de Wet Kinderopvang. 

 Op deze locatie zijn stagiaires en/of vrijwilligers werkzaam. In het beleid staat beschreven wat 
de taken van stagiaires en vrijwilligers zijn. 

  
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde opvang wordt geboden, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase van kinderen. 
  
Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en gesprekken met beroepskrachten, is 
de uitvoering beoordeeld. De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 
dinsdagochtend op de volgende momenten: 
 Kringactiviteit: Voorlezen; 
 Vrij spel; 
 Eten en drinken aan tafel. 
Hieronder volgen enkele voorbeelden die duidelijk in de praktijk zijn waargenomen. 
  
Sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, grenzen stellen en structuur bieden 
De kinderen worden opgevangen in een vaste stamgroep met vaste beroepskrachten. 
Er is te zien dat kinderen elkaar kennen, zij zoeken elkaar op en spelen samen. Het contact met de 
beroepskrachten oogt vertrouwd. Kinderen zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief 
op elkaar. De meeste kinderen zijn actief aan het spelen en er wordt ontspannen samen gegeten 
aan tafel. De kinderen tonen welbevinden in hun gedrag. De kinderen lachen, maken contact met 
elkaar, spelen geconcentreerd en zijn onderzoekend. 
  
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. Ze hebben 
respect voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen worden 
gesteld. De beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien 
en wat ze gaan doen. Ze noemen de voornaam van de kinderen bij vrijwel iedere interactie die 
plaatsvindt. 
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Tijdens het onderzoek wordt het zand in de zandbak vervangen. Sommige kinderen staan bij het 
raam maar niet ieder kind snapt wat er gaande is. De beroepskracht gaat hierop in; “Kijk, de 
mensen komen nieuw zand voor de zandbak brengen, dat is leuk hé?” “Daar kunnen we lekker in 
spelen als het weer wat warmer is buiten!” 
  
  
Ontwikkeling van motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden 
en creatieve vaardigheden 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 
kinderen. Er is een herkenbare dagindeling, de situatie is voor kinderen inzichtelijk. Kinderen 
worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en taalkundige 
vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen krijgen tevens ruimte voor zelfsturing. 
Ten tijde van het onderzoek vindt een kringactiviteit plaats. Tijdens dit moment wordt het dagritme 
besproken aan de hand van dagritmekaarten. De kinderen kennen deze kaarten en geven 
enthousiast antwoord als de beroepskracht vraagt wat de volgende gebeurtenis is. De 
beroepskracht geeft steeds complimenten aan de kinderen. De dagritmekaarten hangen aan een 
lijn en zijn gedurende de dag zichtbaar voor de kinderen. Vervolgens wordt een boek voorgelezen 
dat bij het huidige thema ‘Ik en mijn familie’ hoort. De beroepskracht stelt tussendoor vragen over 
het boek. De kinderen zijn zichtbaar betrokken bij de activiteit. 
  
  
Interactiebegeleiding en verwerven van sociale kennis en vaardigheden 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Hierdoor leren 
kinderen om naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict 
op te lossen. De beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten 
brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. Tijdens het fruit eten 
pakken de kinderen om de beurt een stukje fruit van de schaal. De beroepskracht stimuleert hierbij 
onderling contact, onder andere door kleine opdrachtjes; "geef de schaal maar door aan X!" 
  
  
Omgang met waarden en normen en respectvolle omgang met anderen 
Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en 
worden toegepast. De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van 
kinderen. De beroepskrachten leggen de kinderen uit als iets niet mag en waarom niet. Daarbij zijn 
zij zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemene fatsoensnormen en waarden 
(handen wassen, dank je wel zeggen, netjes met spullen omgaan, enz.) 
Als de kinderen aan tafel zitten voor het fruitmoment krijgen ze ieder een doekje om de handen te 
wassen. Dit wordt verbaal en non verbaal begeleidt door de beroepskrachten; "We wassen de 
vingers, de nagels, de bovenkant van je hand, de onderkant van je hand." 
  
 
 
Voorschoolse educatie 
 
Bij kinderdagverblijf Huub wordt VVE aangeboden middels het VVE programma 'Uk en Puk'. 
Dit programma stimuleert op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling  op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit programma wordt vijf 
dagdelen per week aangeboden aan maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar 
oud. 
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  
Alle beroepskrachten beschikken over een getuigschrift met betrekking tot het verzorgen van VVE 
en hebben aantoonbaar taalniveau 3F. 
  
Overleg en overreding 
 Binnen dit onderzoek heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot een tweetal 
voorwaarden uit het pedagogisch klimaat waar niet of niet voldoende aan voldaan werd. Binnen dit 
domein betreft het een concrete beschrijving van: 
 De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 

jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden 
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kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 
van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op 
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en 
stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 

 de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
De houder is een hersteltermijn geboden van maximaal vijf werkdagen. De houder heeft de 
documenten herzien en binnen de afgesproken termijn opgestuurd naar de toezichthouder. Op 
basis van de aanpassingen in beide documenten kan worden geconcludeerd dat aan de 
voorwaarden is voldaan. 
  
Conclusie 
Het kinderdagverblijf voldoet aan de onderzochte voorwaarden die gesteld worden aan het 
pedagogisch klimaat. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskracht(en)) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
 VVE-certificaten 
 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 3F certificaten 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 
gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de kinderopvang. 
  
De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters presentielijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Ten tijde van de inspectie was het nog niet mogelijk om het personenregister te raadplegen. 
Derhalve zijn de VOG's van de beroepskrachten en houder beoordeeld. Zij zijn allemaal in het bezit 
van een geldige VOG. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen CAO kinderopvang en CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening (CAO 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding.  
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van week tien blijkt dat er conform de 
beroepskracht-kindratio gewerkt wordt. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Er is één stamgroep waar maximaal zestien kinderen gelijktijdig worden opgevangen onder 
begeleiding van twee vaste beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week tien) 
 Personeelsrooster (week tien) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgesteld. 
In het beleid wordt gekeken of de voornaamste risico's met grote gevolgen voor kinderen en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag zijn beschreven en welke maatregelen worden getroffen om 
de risico's te beperken. 
  
Het beleid dient samen met de beroepskrachten een continu proces te zijn van het vormen van 
beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat een leidraad beschreven voor het omgaan met de 
voornaamste grote en kleine risico's en het voorkomen hiervan. Tevens wordt de kinderen geleerd 
om met risico's om te gaan. 
  
De voortgang van het actieplan, gebaseerd om de risico-inventarisatie, wordt cyclisch besproken 
tijdens teamoverleggen en hier wordt het nieuwe beleidsplan tevens ingevuld. Hierbij is zijn de 
beroepskrachten en de houder betrokken. De houder kan hierbij advies en ondersteuning vragen 
aan afdeling HR, facilitair en kwaliteit bij het uitvoeren en implementeren van verbeteracties 
om risico's te verkleinen. 
  
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig kinder EHBO certificaat. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid Veiligheid en Gezondheid 
 EHBO certificaten 
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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 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c 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 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. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie;  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterwerk Huub 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Rendierhof B.V. 
Adres houder : Piushaven 6 
Postcode en plaats : 5017AN Tilburg 
KvK nummer : 62841718 
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 :  S. van  Loo 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 12-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-04-2018 
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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. 
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