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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Tilburg is er naar aanleiding van een wijzigingsformulier 'uitbreiding 
aantal kindplaatsen' een incidenteel onderzoek uitgevoerd op 25 september 2018 

bij kinderdagverblijf (KDV) Rendierhof. 
  
KDV Rendierhof is gevestigd in basisschool Rendierhof, en is onderdeel van kindcentrum 
(KC) Rendierhof. Naast de basisschool en het KDV is tevens buitenschoolse opvang (BSO) 
Rendierhof onderdeel van het KC. 
Het KDV bied opvang aan op de begane grond. 
   

Het KDV biedt opvang van maandag t/m vrijdag en zal starten met twee stamgroepen. Zodra de 

vraag groter wordt zal tevens een derde (verticale) stamgroep openen.   
   
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Het aantal kindplaatsen kan worden 
verhoogd naar 48. 

  
De toelichting op de bevindingen kunt u teruglezen in het vervolg van dit rapport. Aan het einde 
van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn getoetst. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of de houder beschikt over een volledig pedagogisch beleid en 
of er gehandeld wordt/zal worden volgens dit beleid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

KDV Rendierhof beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan is bekend 
bij de beroepskrachten, daar zij voor deze uitbreiding al werkzaam waren bij KDV en/of BSO 
Rendierhof (peuterwerk). 
Het pedagogisch beleid bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang.  
  

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

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Pedagogisch beleidsplan (2018, ontvangen op 23-10-2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of de houder beschikt over een beleid veiligheid en gezondheid 
en of er gehandeld wordt/zal worden volgens dit beleid. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Het beleid 
veiligheid en gezondheid is bekend bij de beroepskrachten, daar zij voor deze uitbreiding al 
werkzaam waren bij KDV en/of BSO Rendierhof (peuterwerk). 

  
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke voorwaarden die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (17-10-2018 (ontvangen op 23-10-2018)) 
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Accommodatie 
 
Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimtes. 
  
 
Eisen aan ruimtes 

 
Het KDV beschikt over drie stamgroepruimtes. Bij aanvang van de opvang op 5 november zal 
gestart worden met twee stamgroepen, een peutergroep en een verticale groep voor kinderen van 
0 tot 4 jaar oud. 
  
Naast dat er gebruik wordt gemaakt van de stamgroepruimtes zullen er ook hoekjes in de 

gemeenschappelijke hal ingericht worden waar kinderen op bepaalde tijden kunnen spelen. 
  
De stamgroepruimtes beschikken over de volgende m²: 
  

Ruimte 1: 51,84 m² 
Ruimte 2: 67,44 m² 
Ruimte 3: 67,07 m² 

  
Deze ruimtes bevatten voldoende m² voor het aantal op te vangen kinderen. Tevens is de 
aangrenzende buitenruimte ruim voldoende m². De buitenruimte is passend ingericht voor de 
opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. 
  
Ten tijde van het onderzoek waren de ruimtes nog niet ingericht. De houder heeft aangegeven 
dat alle benodigde materialen en meubels besteld zijn en in week 44 bezorgd zullen worden. Voor 

aanvang van de opvang zullen de ruimtes volgens de houder allemaal ingericht en gereed zijn voor 
de opvang van kinderen. De volgende voorwaarde zal tijdens een volgend onderzoek beoordeeld 
worden: 
 
• 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. 

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

 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observaties 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : Peuterwerk Rendierhof 
Website : http://www.peuterspeelzalentilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000018478743 
Aantal kindplaatsen : 16 
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 Rendierhof B.V. 
Adres houder : Ringbaan-Oost 240 

Postcode en plaats : 5018HC 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 : 25-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 30-10-2018 
Vaststelling inspectierapport : 01-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-11-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


