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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
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 25 oktober 2018 stelt de toezichthouder een aantal
overtredingen vast binnen de volgende domeinen:




Pedagogisch klimaat;
Personeel en groepen;
Veiligheid en gezondheid.

De gemeente Tilburg geeft de opdracht om een nader onderzoek uit te voeren met betrekking tot
deze overtredingen.
Tijdens het nader onderzoek uitgevoerd op 19 februari 2019 stelt de toezichthouder vast dat de
geconstateerde overtredingen tijdens de inspectie van 25 oktober 2018 zijn opgelost.
Conclusie
De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 25 oktober 2018 stelt de toezichthouder vast dat:



de groep waar voorschoolse educatie wordt geboden uit meer dan 16 feitelijk aanwezige
kinderen bestaat;
één beroepskracht, werkzaam op de groep waar voorschoolse educatie wordt geboden, nog
niet beschikt over een geldig getuigschrift en aantoonbaar het taalniveau Nederlands,
tenminste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen heeft behaald.

De gemeente Tilburg heeft de toezichthouder de opdracht gegeven om naar aanleiding van deze
overtredingen een nader onderzoek uit te voeren.
Voorschoolse educatie
Omvang groepsgrootte
Tijdens het onderzoek is te zien, zowel in de groepen als op de planning, dat er minder dan 16
kinderen aanwezig zijn op de peutergroepen waar voorschoolse educatie wordt geboden. Op de
Kolgans zijn er ten tijde van de inspectie 15 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en op
de Kolibrie zijn er 12 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten.
De toezichthouder heeft tevens de roosters ingezien van 15 februari, 18 februari en 19 februari
2019. De wettelijke eis omtrent de maximale groepsgrootte wordt nageleefd.
Kwalificatie-eisen beroepskracht
De houder heeft aangetoond dat de beroepskracht het taalniveau Nederlands, ten minste niveau 3F
op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen beheerst.
De beroepskracht beschikt echter nog niet over een geldig getuigschrift om op de groep te kunnen
staan waar voorschoolse educatie wordt geboden. De directeur heeft aangegeven dat de
beroepskracht nog in opleiding is en als tweede beroepskracht naast een gekwalificeerde VEberoepskracht wordt ingezet. Naar verwachting zal de beroepskracht haar VE-certificaat eind
december 2019 behalen. De directeur en de beroepskrachten geven aan dat deze beroepskracht
als invalskracht op de VE-groepen wordt ingezet.
Per 9 februari 2019 is de wijziging met betrekking tot de inzet van de beroepskracht voorschoolse
educatie in opleiding van kracht. Dit houdt in dat de beroepskracht in opleiding voor de VE-scholing
als tweede beroepskracht VE ingezet mag worden en dus meetelt voor de beroepskracht-kindratio.
In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie worden nadere eisen omtrent de
kwalificatie-eisen omschreven. De betreffende beroepskracht voldoet aan deze eisen.
Conclusie
Gelet op de bovenstaande wijziging voldoet de houder aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen
dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur)

Interview (Beroepskrachten)

Observatie(s)

Certificaten voorschoolse educatie (3F)

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie geldend van 9 februari 2019

Presentielijsten week 7 en 8
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Personeel en groepen
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 25 oktober 2018 stelt de toezichthouder vast dat de
groepsgrootte van een stamgroep met kinderen van 2 tot 4 jaar uit meer dan 16 aanwezige
kinderen bestaat.
De gemeente Tilburg heeft de toezichthouder opdracht gegeven om naar aanleiding van deze
overtreding een nader onderzoek uit te voeren.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De toezichthouder heeft de roosters ingezien van 15 februari, 18 februari en 19 februari 2019. De
wettelijke eis omtrent de maximale groepsgrootte wordt nageleefd.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing
is.

Gebruikte bronnen:

Observatie(s)

Presentielijsten (Week 7 en 8)

5 van 8
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 19-02-2019
KDV Koolhoven te Tilburg

Veiligheid en gezondheid
Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 25 oktober 2018 stelt de toezichthouder vast dat de
slaapkamertemperatuur van twee groepen te hoog is, namelijk 23°C en 24°C. Dit blijkt uit de
registratielijsten waarop genoteerd is wat de temperatuur van de slaapkamers is (welke wordt
uitgelezen door een babyfoon) en de temperatuur die op moment van onderzoek wordt uitgelezen.
Volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
(RIVM) waar ook de houder naar refereert in het beleidsplan, blijkt dat de temperatuur tijdens
koude periode in slaapkamers moet worden ingesteld op 15 à 18°C. De maatregelen om een
gezond binnenklimaat voor kinderen te waarborgen en het risico op wiegendood te beperken,
blijken onvoldoende.
De gemeente Tilburg heeft de toezichthouder de opdracht gegeven om naar aanleiding van deze
overtreding een nader onderzoek uit te voeren.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op het moment van de inspectie blijkt uit de temperatuurlijsten dat de temperatuur op de
slaapkamers varieert tussen de 17°C en 21°C graden. De directeur heeft na het inspectiebezoek
nog een overzicht van de real-time metingen en waardes van week 7 aan de toezichthouder
toegestuurd. In dit overzicht is te zien dat de slaapkamertemperatuur op alle groepen varieert
tussen de 19°C en 22°C.
De directeur is samen met twee bedrijven actief bezig om de slaapkamertemperatuur terug te
brengen naar de gewenste temperatuur en streeft ernaar om dit voor de zomer van 2019
gerealiseerd te hebben.
Conclusie
Het is voor de toezichthouder zichtbaar dat de temperatuur op de slaapkamers continu wordt
gemonitord en deze lager ligt dan tijdens het jaarlijks onderzoek van 2018. Zowel de directeur als
de beroepskrachten noteren dagelijks op verschillende momenten de slaapkamertemperatuur.

Gebruikte bronnen:

Observatie(s)

Overzicht binnenklimaat Klictet d.d. 19 februari 2019.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 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
vooren
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 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift dat 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)

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV Koolhoven
http://www.kinderstadtilburg.nl
000031815472
112
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

KC Koolhoven B.V.
Postbus 769
5000AT Tilburg
62841785
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L. van Ingen
E. de Jong-Melhem

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tilburg
: Postbus 90155
: 5000LH TILBURG

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden
inspectierapport
naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

19-02-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
21-02-2019
21-02-2019
21-02-2019

: 14-03-2019
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