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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 voert de toezichthouder een nader onderzoek uit bij 
kinderdagverblijf Baselaer op 5 juni 2018. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie op 13 maart 2018 zijn overtredingen geconstateerd binnen het 
domein: 
 

 Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen zijn opgelost. 
  

Conclusie huidig onderzoek: 
Het kinderdagverblijf voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

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

Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij KDV Hazennest is een overtreding geconstateerd binnen het 
domein personeel en groepen. Het betreft de volgende voorwaarde welke nu opnieuw beoordeeld 

zijn: 
 
 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. 
 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. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Risico's 
Het beleid veiligheid en gezondheid omvat een concrete beschrijving van de veiligheids- en 
gezondheidsrisico's die de opvang van KDV Baselaer met zich meebrengt. 
  
Plan van aanpak 
het beleid veiligheid en gezondheid bevat een plan van aanpak waarin beschreven staat welke 

maatregelen zijn, respectievelijk worden, genomen om deze risico's in te beperken. Tevens staat 
de handelswijze indien deze risico's zich toch verwezenlijken beschreven. 
Met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag heeft de houder beschreven dat, en op welke 
manier, een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend 
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.  
  

Conclusie 

Het kinderdagverblijf voldoet aan de getoetste voorwaarden die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid en gezondheid 2018, ontvangen op 4 juni 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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) 
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Gegevens voorziening 
 
Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterwerk Baselaer 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KC Den Bijstere B.V. 

Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 65261216 

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 : 04-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-06-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2018 
 

 
 

 
 
 
 

 


