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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 
Peutercrêche De Dirigent op 12 juni 2018. 

  
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 29 maart 2018 zijn overtredingen geconstateerd binnen de 
domeinen: 

 Veiligheid en gezondheid 
 
  
Conclusie huidig onderzoek: 

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen zijn opgelost. 
Hiermee voldoet de houder aan de beoordeelde voorwaarden. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen 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 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij Peutercrêche De Dirigent zijn overtredingen geconstateerd 
binnen het domein veiligheid en gezondheid. Het betreft de volgende voorwaarden welke nu 
opnieuw beoordeeld zijn: 
 een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van 

het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 
 een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele 

veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van: 
 de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren 

 de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders 
 

Opmerking: De houder dient er zorg voor te dragen dat er in de dagopvang conform het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. De houder heeft aangetoond dat het 
vernieuwde veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn verspreid per mail op 31 mei naar de locaties, 

echter de houder heeft aangeven dat de laatste teamvergadering niet heeft kunnen plaats vinden 
wegens een tekort aan invalkrachten. 
De implementatie op de werkvloer van het veiligheids- en gezondheidsbeleid zal nog moeten plaats 
vinden.Daarnaast is de houder bezig om een informatiemap voor ouders samen te stellen waarin 
o.a. het beleid veiligheid en gezondheid in zal worden opgenomen.  
  
Tijdens het volgende inspectiebezoek zal beoordeeld worden of de beroepskrachten op de hoogte 

zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en of de beroepskrachten handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. En hoe het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk is 
gemaakt voor o.a. ouders.                                   
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskracht) 

 Notulen teamoverleg (20180222/ 20180322) 
 Beleid veiligheid en gezondheid 
 Notulen verzamelvergadering 20180416 
 Mailwisseling van 31 mei 2018 naar de locaties met het aangepaste beleid veiligheid en 

gezondheid. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 

vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peutercrêche De Dirigent 

Website : http://www.kindercreche.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KIndercrèche Noord B.V. 

Adres houder : Piushaven 6 

Postcode en plaats : 5017AN Tilburg 
KvK nummer : 62841440 
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 :  T. Butler 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 
Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 

 
Planning 
Datum inspectie : 12-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


