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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 
Naar aanleiding van de verhuizing van kinderdagverblijf Schout naar locatie Schout Crillaertstraat 
40 te Tilburg is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd op 11 oktober 2018 op de nieuwe 

locatie van kinderdagverblijf Schout te Tilburg. 
Het kindercentrum en basisschool Christoffel vormen samen een integraal kindcentrum. In dit 
kindcentrum wordt ook buitenschoolse opvang Schout gehuisvest. 
Kindcentrum Schout ligt in de wijk Zorgvlied en is gehuisvest in een sfeervolle omgeving met een 
ruime tuin. 
De tuin is kindvriendelijk en uitdagend ingericht. De nieuwe tuin moet nog volgroeien en wordt 
eind 2019 verder uitgebreid. 

Tijdens deze inspectie heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur van dit kindcentrum. 

Tevens is een rondgang gemaakt door het kindcentrum en is een aantal documenten bekeken. 
  
Conclusie 
Tijdens de inspectie zijn alle voorwaarden die op dit kinderdagverblijf van toepassing zijn en voor 
aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. Aan deze voorwaarden wordt 

voldaan. 
Het advies aan de gemeente Tilburg is om kinderdagverblijf Schout met maximaal 64 kindplaatsen 
per 22 oktober 2018 te laten starten met de exploitatie op de nieuwe locatie. 
  
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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 

De toezichthouder adviseert het college om kinderdagverblijf Schout met maximaal 64 
kindplaatsen per 22 oktober te laten starten met de exploitatie op locatie Schout Crillaertstraat 40 
te Tilburg. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
Pedagogisch beleid 

 
In het pedagogisch beleidsplan wordt het volgende concreet beschreven; 
• De werkwijze 
• De maximale omvang en 
• De leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 

De volgende stamgroepen zullen worden opgevangen; 

• Duikers met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar (vanaf januari 2019 
worden er 9 kinderen op deze groep opgevangen) 

• Ballonvaarders met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar (vanaf 
januari 2019 worden er 9 kinderen op deze groep opgevangen) 

• Goudzoekers  met maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar 
• Piloten met maximaal 16 kinderen per dag in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar 

  
Conclusie 
KDV Schout voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Observaties (Binnenruimtes en buitenruimte waar kdv Schout gebruik van gaat maken) 
• Pedagogisch beleidsplan (15 oktober 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
De volgende voorwaarden zijn in het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld en voldoende 
concreet beschreven: 
 
• de risico's die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich 

meebrengt 

• 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. 

  
Conclusie 
De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid voldoende aangepast. Het beleid voldoet aan 

de wettelijke getoetste items die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
De directeur heeft aangegeven het veiligheids-en gezondheidsbeleid in november te herzien omdat 
zij dan in het nieuwe gebouw gehuisvest en werkzaam zijn. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 

• Observaties (Binnenruimtes en buitenruimte waar kdv Schout gebruik van gaat maken) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (5 oktober 2018) 
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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 
 
Binnenruimte  
KDV Schout beschikt over 4 groepsruimtes: 

  
De volgende stamgroepen zullen worden opgevangen; 
• Duikers: 65,9 m2 met maximaal 10 kinderen 
• Ballonvaarders: 64,65 m2 met maximaal 10 kinderen 

• Goudzoekers: 64,80 met maximaal 16 kinderen per dag 
• Piloten: 77,57 m2 met maximaal 16 kinderen per dag 
  

Daarnaast heeft het kdv ook de beschikking over een speelhal met keuken 96,23 m2 
en een speellokaal/gymzaal deze wordt voor de helft meegerekend daar de BSO hier ook gebruik 
van kan maken. 
Het aantal m2 (ook zonder de m2 van het speellokaal/gymzaal) is ruimvoldoende voor de opvang 
van 64 kinderen. 
  
Het totaal aantal m2 (inclucief speellokaal/gymzaal) bedraagt 422,06 m2:64 kindplaatsen = 6,59 

m2 binnenspeelruimte per kind. 
  
  
Slaapruimten 
Groep de Duikers heeft de beschikking over 2 slaapkamers; 
1 slaapkamer met 8 bedjes waarvan 1 evacuatiebedje 

1 slaapkamer met 4 bedjes waarvan 1 evacuatiebedje 

  
Groep de Ballonvaarders heeft de beschikking over 2 slaapkamers; 
1 slaapkamer met 6 bedjes waarvan 1 evacuatiebedje 
1 slaapkamer met 6 bedjes waarvan 1 evacuatiebedje 
  
Groep de Goudzoekers heeft de beschikking over 2 slaapkamers; 

1 slaapkamer met 8 bedjes waarvan 1 evacuatiebedje 
1 slaapkamer met 4 bedjes waarvan 1 evacuatiebedje 
  
Groep de Piloten is een peutergroep, zij hebben geen slaapkamer tot hun beschikking. Kinderen 
kunnen eventueel rusten in een deel van de groepsruimte. 
  
Daarnaast zijn er nog buitenbedjes aanwezig, 1 dubbel bedje en 1 enkelbedje. Deze buitenbedjes 

gaan mee van de oude locatie naar de nieuwe locatie. 
Er zijn voldoende bedden aanwezig voor de aanwezige kinderen onder de 1½ jaar. 
  
  

Inrichting binnenruimte 
Ten tijde van de inspectie wordt er nog volop gebouwd in de binnenruimtes. De ruimtes zijn nog 

niet ingericht. Ten tijde van de inspectie is te zien dat er al kasten, keukens, tafels en trip trap 
stoelen aanwezig zijn. Er is bij groep de Duikers een grondbox met spiegel geplaatst hier wordt 
tevens een trekstang opgehangen zodat de baby's zich kunnen optrekken. Deze grondbox met 
toebehoren wordt ook gerealiseerd bij groep de Ballonvaarders. 
Bij de babygroep de Duikers is tevens een podium aanwezig met lage kastenwand, opruimbakken 
en openvakken. 
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De directeur geeft aan dat een gedeelte van het speelgoed dat zij in gebruik hebben meegaat naar 
de nieuwe locatie, het andere deel van het speelgoed hebben zij nieuw aangeschaft. 

  
Tijdens de volgende inspectie zal gekeken worden of de binnenruimtes passend zijn ingericht . 
  

  
Buitenruimte 
De oppervlakte van de buitenruimte bedraagt momenteel 265,39 m2. Per aanwezig kind is 
er 265,39 m2 : 64 kinderen = 4,14 m² aan bruto buitenruimte beschikbaar. 
De buitenruimte wordt eind 2019 verder uitgebreid. Momenteel staat op dit stuk grond nog een 
noodgebouw waar een ander kinderdagverblijf gehuisvest wordt totdat de verbouwing van dat 
kindercentrum gereed is. Nadien wordt het gehele noodgebouw afgebroken. De buitenruimte is nu 

afgeschermd met een hek zodat de kinderen niet bij het noodgebouw kunnen komen. 
  
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een afgeschermde 
buitenruimte met gras voor de baby's, een zandbak met waterelement, planten, struiken, 
bestrating, een buitenkeuken, een glijbaan met daaromheen kunstgras en heuvels met gras. Het 
buitenspeelmateriaal zoals fietsjes, schepjes, emmers enz. gaat mee van de oude locatie naar 

de nieuwe locatie. De buitenruimte is zodanig ingedeeld dat er meerdere activiteiten gelijktijdig 

plaats kunnen vinden. 
  
Conclusie 
Er zijn voldoende m2 binnenruimten en buitenruimte beschikbaar voor het aantal op te vangen 
kinderen (64). 
Tijdens de volgende inspectie zal gekeken worden of de binnenruimten passend zijn ingericht. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Observaties (Binnenruimtes en buitenruimte waar kdv Schout gebruik van gaat maken) 
• Plattegrond (Binnenruimten en buitenruimte) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 en 1.50 lid 1 en 2 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 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) 

 

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) 

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal 
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Schout 

Vestigingsnummer KvK : 000031815405 
Aantal kindplaatsen : 64 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Schout B.V. 

Adres houder : Ringbaan-Oost 240 
Postcode en plaats : 5018HC Tilburg 
KvK nummer : 62841726 
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 : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 

 
Planning 
Datum inspectie : 11-10-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 15-10-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 07-11-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


