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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 
In opdracht van de gemeente Tilburg voert de toezichthouder een nader onderzoek uit bij KDV 
Grebbe op 24 september 2018. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie op 31 mei 2018 zijn overtredingen geconstateerd binnen de 
domeinen: 
 
• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
• Veiligheid en gezondheid 

 

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

  
  
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 beoordeeld. 

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

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij KDV Grebbe zijn overtredingen geconstateerd binnen het 
onderdeel pedagogisch klimaat. Het betreft de volgende voorwaarden welke nu opnieuw 
beoordeeld zijn: 
 
• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er 

zorg voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: Een getuigschrift 

van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden passende opleiding 
die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. OF6b Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de 
Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te 
verrichten beroepswerkzaamheden. 

• [Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, 

vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. [Vanaf 1-8-2018] 
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 vormgegeven 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.OF7b De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel 

voorschoolse educatie in de beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig 
gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval 
betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
  
  

 
Voorschoolse educatie 
De beroepskrachten werkzaam op de groepen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden 
beschikken over een getuigschrift voorschoolse educatie. 
  
Daarbij hebben de beroepskrachten aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen 

Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
  
  
Conclusie 
Het KDV voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 

 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• VVE-certificaten 
• Personeelsroosters week 37 en 38 van het jaar 2018 
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Personeel en groepen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij KDV Grebbe zijn overtredingen geconstateerd binnen het 
onderdeel personeel en groepen. Het betreft de volgende voorwaarden welke nu opnieuw 
beoordeeld zijn: 
 
•  In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder 

van een kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de 
houder of met een uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op 
de locatie van een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met 
de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee 
de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de 

personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; e. de personen van 18 jaar en ouder die op het 
woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben 
dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, 

gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als 
bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang.  

• De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 

burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen 
inclusief hemzelf. 

• Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 

  
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Uit de beoordeling blijkt dat de werkzame beroepskrachten, de houder, stagiaire(s) en 
vrijwilliger(s) zijn geregistreerd in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de 
organisatie. 
  

Conclusie 

Het KDV voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Personen Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij KDV Grebbe is een overtreding geconstateerd binnen het 
onderdeel veiligheid en gezondheid. Het betreft de volgende voorwaarde welke nu opnieuw 
beoordeeld is: 
 
• 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.  

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder op locatie gesproken met de beroepskrachten 
over het handelen in de praktijk conform het beleid veiligheid en gezondheid. 
De houder en de beroepskrachten hebben de conclusies van het jaarlijks onderzoek besproken en 
direct aanpassingen gedaan. 

  
Geconstateerd is dat de huidige praktijksituatie in overeenstemming is met het beleid. De kinderen 
slapen ook niet meer in kinderwagens. 

  
Conclusie 
Het KDV voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden 
passende opleiding die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 10c 
Regeling Wet kinderopvang) 

[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt 

ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
[Vanaf 1-8-2018] 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 vormgegeven 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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 

De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 

beroepsopleiding omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die 
specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie. Deze scholing heeft in elk geval betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en omvat ten minste 12 dagdelen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 

hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet 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) 
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Gegevens voorziening 
 
Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Grebbe 
Website : http://www.kinderstadtilburg.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815553 
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 Grebbe B.V. 
Adres houder : Ringbaan-Oost 240 

Postcode en plaats : 5018HC Tilburg 
KvK nummer : 62841874 

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 : 20-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-09-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-10-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


