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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 maandag 11 maart 2019 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij KDV Schout te Tilburg. Dit naar aanleiding van de overtredingen welke 

geconstateerd zijn tijdens het jaarlijks onderzoek op 11 oktober 2018. 
Het nader onderzoek richt zich op de volgende onderdelen: 
• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
 
Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende maatregelen heeft genomen om 
de overtredingen te herstellen. 

 

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 inspectie van 11 oktober 2018 bij KDV Schout te Tilburg werd na het hersteltermijn 
geconstateerd door de toezichthouder dat de volgende voorwaarden niet voldoende zijn hersteld; 

 
• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in 

het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen 
in het aanbod van activiteiten. 

 

• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in 

het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders 
worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 

 
• 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. 

 
• 12a Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat 
ten minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 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, en e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- 
en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie. In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde 
kennis en vaardigheden al onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is 

gericht. 

• OF 
• 12b De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het 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 (als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 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. 

  

 
Voorschoolse educatie 

 
Tijdens dit huidige nader onderzoek van 11 maart 2019 zijn de voorwaarden waaraan tijdens 
het inspectie van 11 oktober 2018 niet aan is voldaan opnieuw beoordeeld.  
Door de toezichthouder is geconstateerd dat; 

 
In het pedagogisch locatiebeleid VVE wordt beschreven. In het pedagogisch locatiebeleid wordt 
verwezen naar het VVE-borgdocument en dat ouders dit borgdocument en het opleidingsplan op 
locatie kunnen opvragen. 
KDV Schout heeft een uitgebreid VVE-borgdocument opgesteld voor het jaar 2018-2019. 
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In dit borgdocument wordt onder andere de kenmerkende visie op de voorschoolse educatie 
beschreven en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van de activiteiten. 

Tevens wordt er in het VVE-borgdocument beschreven hoe ouders worden betrokken bij het 
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
 

De houder heeft een opleidingsplan opgesteld voor het jaar 2019, waarin wordt beschreven op 
welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten op het gebied van voorschoolse 
educatie wordt onderhouden. De kennis en vaardigheden hebben betrekking op: 
• het werken met het voorschoolse educatie programma 
• het stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel) 
• het volgen van de ontwikkeling en het hierop afstemmen van het aanbod 
• het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind 

• de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het 
kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

 
Op iedere peutergroep staat tenminste één beroepskracht voorschoolse educatie per 8 kinderen. 
 
De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 

beschikken over een getuigschrift voor het bieden van voorschoolse educatie. 

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

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch werkplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie (2018-2019) 
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Personeel en groepen 
 
Tijdens de inspectie van 11 oktober 2018 bij KDV Schout te Tilburg werd geconstateerd door de 
toezichthouder dat; 
 
De beroepskracht-kindratio niet voldoet op de volgende dagen;   
• Donderdag 4 oktober peutergroep Piloten: In de ochtend werden er 10 kinderen opgevangen 

met 1 beroepskracht. Dit voldoet niet aan de beroepskracht-kindratio. Er dienen 2 
beroepskrachten ingezet te worden op 10 peuters.   

• Maandag 8 oktober groep Krokodillen: Op groep de krokodillen worden 8 kinderen 
opgevangen. Er zijn twee beroepskrachten nodig. Echter, er staat maar 1 beroepskracht op het 
rooster.   

  

 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens dit huidige nader onderzoek van 11 maart 2019 is door de toezichthouder de 

beroepskracht kindratio opnieuw beoordeeld. 
Vanaf 1 maart 2019 dient de beroepskracht kindratio in orde te zijn 
De toezichthouder heeft de beroepskracht kindratio bekeken van 1 maart tot en met 11 maart. De 

beroepskracht heeft geconstateerd dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot 
het aantal kinderen. 
 
Opmerking 
Op het rooster van KDV Schout is te zien dat vóór 1 maart 2019 één beroepskracht ingezet werd 
met een diploma dat sinds 1 oktober niet meer geldig is om werkzaam te zijn op een 
kinderdagverblijf groep. Vanaf 1 maart is zij niet meer ingepland. Omdat het nader-onderzoek 

betrekking heeft op de periode vanaf 1 maart wordt dit niet meegenomen in het oordeel. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview (Locatiedirecteur) 

• Observatie(s) 
• Presentielijsten (vrijdag 1 maart tot en met maandag 11 maart 2019) 
• Personeelsrooster (vrijdag 1 maart tot en met maandag 11 maart 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d 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 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 

keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
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, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 

onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)   

OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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 (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie) 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) 
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Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Schout 

Vestigingsnummer KvK : 000031815405 
Aantal kindplaatsen : 64 
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 Schout B.V. 
Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT 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 : 11-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 24-04-2019 
 
 
 
 
 

 

 

 


