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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 Rendierhof op 18 mei 2018. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie op 13 maart 2018 is een overtreding geconstateerd binnen het 
domein pedagogisch beleid. 
Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtreding is 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 
 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij KDV Rendierhof is een overtreding geconstateerd binnen het 
domein pedagogisch beleid. Het betreft de volgende voorwaarde welke nu opnieuw beoordeeld is: 

 
 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

  
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de aard en organisatie van 

activiteiten en uitstapjes die buiten de stamgroep kunnen plaatsvinden. 
  
Het beleid beschrijft dit als volgt: 

  
Binnen het gebouw: 
 Wij verlaten de basisgroep/groepsruimte, wanneer activiteiten qua vorm beter passen in een 

andere ruimte van het gebouw. Dit wordt onder andere frequent voor de peuters 
georganiseerd, in het kader van de samenwerking met de basisschool (VVE), in een van de 
ruimtes van school. 

 Ouders worden vooraf geïnformeerd en worden, wanneer mogelijk en wenselijk, betrokken bij 

de activiteit. 
 

Buiten het gebouw: 
 Uitstapjes in de directe omgeving en in de eigen wijk hebben de voorkeur, vanwege 

herkenbaarheid, zichtbaarheid en de vervoerskosten. 
 - 15 minuten lopen: dan gaan we te voet. Verder dan 15 minuten lopen (alleen voor de BSO 

kinderen) dan gaan we met onze eigen bus, het openbaar vervoer of de taxi. 

 Een uitstapje vraagt altijd om een check op de veiligheid van de kinderen. Die in balans is met 
de uitdaging van een leuke activiteit buiten het kindercentrum. Wat is de gemiddelde leeftijd 
van de kinderen en hoe zelfstandig zijn ze? Hoe groot is de groep en hoeveel vrije ruimte is er 
voor de kinderen? Hoe overzichtelijk is de omgeving waar je bent? Kun je de kinderen in beeld 
houden?Grote mensenmassa’s en ook achteraf gelegen natuurgebieden worden gemeden!We 
gaan niet met kinderen zwemmen, de risico’s vinden we te groot.Bij grote of nieuwe uitstapjes 

maken we een checklist zodat we niets vergeten. Bijv.:Telefoon; telefoonlijsten; keykoords / 
armbanden; t-shirts of jacks; contactpersoon; toestemming ouders; geld; identiteitspapieren 
van begeleiders 

 
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleid voldoet aan de getoetste gestelde voorwaarde(n). 

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (1-1-2018, overlegd aan toezichthouder op 18-5-2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

 
Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterwerk Rendierhof 
Website : http://www.peuterspeelzalentilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000018478743 
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 : 18-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 18-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-05-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-05-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 11-06-2018 
 
 

 
 
 
 
 

 


