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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 
Op verzoek van de gemeente Tilburg heeft er op donderdag 9 januari 2020 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij KDV Koolhoven te Tilburg. Dit naar aanleiding van de overtredingen welke 
geconstateerd zijn tijdens de reguliere inspectie op dinsdag 25 oktober 2019. Het nader onderzoek 
richt zich op het onderdeel: 
 

• Pedagogisch beleid 
• Voorschoolse educatie 
 

Conclusie   
Op basis van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat de houder de overtredingen heeft 

opgelost.      
 
De toelichting op de bevindingen 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 
 
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 25 oktober 2019 bij KDV Koolhoven zijn er overtredingen 
geconstateerd binnen het domein pedagogisch klimaat. De betreffende voorwaarden zijn opnieuw 
beoordeeld. 
 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft niet alle aanwezige stamgroepen, namelijk de werkwijze, 

maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de Koningsfazant. 
 
Uit de steekproef van de 3F certificaten is gebleken dat tenminste één beroepskracht niet 
aantoonbaar het taalniveau Nederlands beheerst, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en 

Lezen. De toezichthouders hebben van één beroepskracht niet kunnen beoordelen of zij voldoet 
aan het 3F taalniveau Nederlands op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen, daar de 
toezichthouders meerdere malen de cijferlijst bij de locatiedirecteur hebben opgevraagd en deze 

niet ontvangen hebben. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit huidige nader onderzoek van 9 januari 2020 is door de toezichthouder een bezoek 

gebracht aan de locatie. De toezichthouder heeft op de locatie gesproken met de directeur van de 
locatie. 
 
De directeur van KDV Koolhoven heeft de toezichthouder het pedagogisch beleidsplan laten zien en 
toegestuurd. 
Na beoordeling van het pedagogisch beleidsplan blijkt dat alle stamgroepen in het pedagogisch 
beleidsplan zijn beschreven, waaronder de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw 

van de stamgroepen. 

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

Voorschoolse educatie 

Tijdens dit huidige nader onderzoek van 9 januari 2020 heeft de toezichthouder met een 
beroepskracht een rondgang gemaakt door het kinderdagverblijf en de namen genoteerd van de 
beroepskrachten die deze dag werkzaam zijn op de stamgroepen waar VE wordt aangeboden. 
De toezichthouder heeft daarnaast op de locatie gesproken met de directeur van de locatie. 
 

De personeelsroosters van week 1 en 2 zijn overlegd aan de toezichthouder en beoordeeld. 
Uit de personeelsrooster blijkt dat de beroepskrachten op de groepen waar VE aangeboden 
wordt in het bezit zijn van een 3F certificaat. 
 
Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview (Directeur) 
• Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en) 
• Personeelsrooster (Week 1 en 2) 
• Pedagogisch beleidsplan (Oktober 2019) 
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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) 

 

Voorschoolse educatie 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Koolhoven 

Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815472 
Aantal kindplaatsen : 112 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KC Koolhoven B.V. 
Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841785 
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 : 09-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 04-02-2020 
 
 
 
 

 

 


