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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in 
Nederland volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever 

onderzoek wordt verricht waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de 
kinderopvang te verbeteren. 

 
Beschouwing 
Kindercrèche Spoorzone is gevestigd op de begane grond van een woonzorgcomplex. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 groepen van 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
Er zijn mogelijkheden om de groepen uit te breiden naar maximaal 16 kinderen, omdat naast de 
groepsruimtes ook een grote gemeenschappelijk hal beschikbaar is.   

Het is een open kindercentrum, de wanden van de groepen bestaan uit glas waardoor er goed zicht 

is op elkaar en op de gezamenlijke speelhal/centrale keuken die in het midden van het 
kinderdagverblijf ligt.   
  
Inspectiegeschiedenis 
Inspectie 18 september 2015: Het kinderdagverblijf voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er 

staan enkele verbeterpunten op het gebied van de veiligheid en de gezondheid beschreven in het 
rapport. Deze aandachtspunten zijn besproken met de directeur.   
Inspectie 31 mei 2016: Het kinderdagverblijf voldoet aan alle getoetste voorwaarden.   
Inspectie 22 mei 2017: Het kinderdagverblijf aan alle getoetste voorwaarden.    
  
Huidige inspectie 
Op 29 oktober 2018 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

kindercrèche Spoorzone. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met 
ingang van 1 januari 2018 en 1 maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Een aantal 
gewijzigde eisen worden in 2018 eenmalig beoordeeld. 
  
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande onderdelen onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 
  
Herstelaanbod 
In het pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn een aantal 
voorwaarden niet voldoende beschreven. Voor deze overtredingen heeft de toezichthouder een 
herstelaanbod gedaan. Dit aanbod is ingegaan op d.d. 13 november 2018. De houder heeft 1 week 

de tijd gehad om de overtredingen te herstellen. 
  
Conclusie 
Kindercrèche Spoorzone voldoet aan alle, tijdens dit onderzoek, getoetste voorwaarden zoals 
genoemd in de Wet Kinderopvang. 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder 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 
 
Binnen het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 
  
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
  
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kindercrèche Spoorzone heeft een pedagogisch locatiebeleid opgesteld welke specifiek voor deze 
locatie is beschreven. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch locatiebeleid. 
  
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch locatiebeleid concreet beschreven: 
• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. 
• De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch locatiebeleid niet voldoende (concreet) 
beschreven: 
• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 

gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 
passende instanties voor verdere ondersteuning. 

• De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

• De tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

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

  
  

Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van de hierboven beschreven bevindingen een 
herstelaanbod van 1week gegeven waardoor de overtredingen binnen de looptijd van dit onderzoek 
hersteld kunnen worden. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en het pedagogisch beleid 

binnen de gestelde termijn toegestuurd. Het beleid is aangepast op de verplichte onderdelen. Na 
afloop van de hersteltermijn zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld. Hieruit is 
gebleken dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
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Conclusie 
Kindercrèche Spoorzone voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit 

onderdeel van toepassing zijn. 
  
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarden na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 
 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de 
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en 

ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de 
ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt 
welke beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan 
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 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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Pedagogische praktijk 
 

De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde opvang wordt geboden, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase van kinderen. Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en 
interviews met beroepskrachten, is de uitvoering beoordeeld. 

  
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2018 op de 
volgende momenten: 
• eetmoment 
• vrijspel 
• verschoonmoment 
• buitenspelen 

• activiteit 
Er is op twee van de drie groepen geobserveerd. De pedagogische praktijk verschilt sterk per 
groep, dit is besproken met de leidinggevende. Zo is gezien dat op één van de groepen sterk de 
nadruk is gelegd op het organisatorische deel van de opvang. Bij de andere groep werd er vooral 
kindgericht gewerkt. 
  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier omgegaan met kinderen, respect voor 

de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur 
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 
Het is zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. De kinderen zoeken de 
beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Er wordt geknuffeld, gelachen naar elkaar, 
een aai over de bol gegeven. 

De meeste kinderen zijn actief aan het spelen. 
Op het moment van inspectie geeft één van de kinderen aan dat hij zijn jas niet kan vinden. De 
beroepskracht reageert en zegt; 'Ik denk dat ik jouw jas wel zie hangen, is hij blauw?' Het kind 
knikt. De beroepskracht zegt; 'Ga maar eens goed kijken, hij hangt aan de kapstok'. Het kind ziet 
zijn jas en lacht naar de beroepskracht. De beroepskracht reageert met; 'Zie je nou wel, goed 
gezocht!' 
  

De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. In één 
van de groepen is te zien dat er goede interactie is tussen de kinderen en de beroepskrachten. In 
de andere groep werden er verzorgende taken uitgevoerd waarbij er minimaal contact werd 
gemaakt met de kinderen. Tevens is gezien dat na het verschonen een kind op de mat wordt gezet 

zonder dat er spelmateriaal wordt aangeboden. Het kind blijft daar enige tijd roerloos zitten en 
gaat vervolgens door het raam kijken naar de spelende kinderen. 

In de andere groep is gezien dat de beroepskrachten de kinderen aanzetten tot spel in de 
buitenruimte en kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen.  
  
In één van de groepen is gezien dat er grenzen worden gesteld als de situatie al is geëscaleerd. 
Tijdens het verschonen staan beiden beroepskrachten met hun rug naar de groep. De kinderen 
grijpen dit moment aan om op de bank te klimmen. Een beroepskracht haalde het kind dat ze wilde 
gaan verschonen van het verschoonkussen af om in te kunnen grijpen bij de kinderen die op de 

bank klommen. Vervolgens werden de kinderen aangesproken op hun gedrag. 
  
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische -, 
cognitieve -, taal- en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds 
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de 

interesses van de kinderen. Opgemerkt dient te worden dat er op het moment van inspectie weinig 
spelmateriaal op de groep aanwezig was. Tijdens het gesprek met de directeur blijkt dat de 

beroepskrachten van de VVE-coach de opdracht hebben gekregen om spelmateriaal weg te halen 
van de groep om de kinderen gericht te laten spelen met het materiaal dat beschikbaar is. Op het 
moment van de inspectie blijkt dat er veel speelgoed is weggehaald en nog weinig tot niets is 
toegevoegd op de groep. 

Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek speldoel zoals 
een huishoek, bouwhoek en leeshoek. 
Er is ruimte voor vrij spel en kinderen mogen (op bepaalde momenten) kiezen met wie en 
waarmee ze gaan spelen. 
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Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis 
en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds 

zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 

luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 
  
Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de 
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. De 
beroepskrachten geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet mag. Daarbij zijn zij zich 
bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en waarden zoals 
handen wassen, dank je wel zeggen en netjes met spullen omgaan. Zie ook de beschrijving bij 
emotionele veiligheid. 
  

Conclusie 

De toezichthouders hebben de pedagogische praktijk toch positief beoordeeld omdat de 
pedagogische praktijk over het hele kindercentrum gezien wel voldoet aan de wettelijke 
kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
Met de directeur is bovenstaande besproken. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan (2018) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
• Aantal beroepskrachten 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De 
steekproef bestaat uit beroepskrachten, invalkrachten en stagiaires. Beoordeeld is of deze 
personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de houder zijn 

gekoppeld. De beroepskrachten, invalkrachten en stagiairs zijn opgenomen in het personenregister 
en gekoppeld aan de houder. 
  

Conclusie 
Kindercrèche Spoorzone voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit 
onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 

De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zij over een passende opleiding 
overeenkomstig de cao kinderopvang beschikken. 
  
Conclusie 
Kindercrèche voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 

 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op basis van de bevindingen tijdens het huidige onderzoek en de aanwezigheidslijsten en roosters 
blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 

(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
  
Conclusie 
Kindercrèche Spoorzonde voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit 
onderdeel van toepassing zijn. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

Bij Kindercrèche Spoorzone worden drie stamgroepen opgevangen te weten; 
• Leeuwen met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
• Tijgers met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 

• Beren met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
  
Conclusie 
Kindercrèche Spoorzone voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit 
onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (29 oktober 2018) 

• Personeelsrooster (29 oktober 2018) 



 

10 van 17 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-10-2018 
Kindercrèche Spoorzone te Tilburg 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat onder andere uit: 
• Een veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• Protocollen 
• Huisregels 
  
Risico's, maatregelen en handelswijze 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 
beschreven. Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen. 
Daarnaast is bevat het beleid een beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te 

gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens teamoverleggen wordt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid besproken. Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel 
te zijn en passende maatregelen worden genomen. Het beleid vormt een continuproces. 
  

Grensoverschrijdend gedrag 
De houder beschrijft de risico's op grensoverschrijdend gedrag, de te nemen / genomen 
maatregelen. Echter de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen wordt niet voldoende 
concreet beschreven. 
  
Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van de hierboven beschreven bevinding een 

herstelaanbod van 1 week gegeven waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek 
hersteld kan worden. De houder heeft hiervan gebruik gemaakt en het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid binnen de gestelde termijn toegestuurd. Het beleid is aangepast op de 
verplichte onderdelen. Na afloop van de hersteltermijn is de eerder benoemde voorwaarde opnieuw 
beoordeeld. Hieruit is gebleken dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde. 
   

Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
De certificaten van de aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat de 
houder er zorg voor draagt dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die 
gekwalificeerd is. 
  
Conclusie 

Kindercrèche Spoorzone voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit 
onderdeel van toepassing zijn. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 

 

 
 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen 

is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directeur) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (15-10-2018) 
• Huisregels/groepsregels (2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

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) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 

passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 

dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 

volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercrèche Spoorzone 

Website : http://www.kindercreche.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031815111 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kindercrèche Spoorzone B.V. 
Adres houder : Ringbaan-Oost 240 
Postcode en plaats : 5018HC Tilburg 
KvK nummer : 62841424 
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 :  L. van Ingen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 

Datum inspectie : 29-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2018 
Zienswijze houder : 29-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 29-11-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Een GGD inspectierapport wat inzicht geeft in onze sterke pedagogische praktijk. Vanuit meerdere 
invalshoeken hebben wij extra aandacht voor onze werkwijzen en beleidsstukken ingevoerd. 
Hierin zal onze pedagogisch coach een ondersteunende rol hebben. Wij bieden een veilige, 

pedagogische sterke en integere opvang aan de kinderen waarbij de belangen van het kind altijd 
voorop staan. Wij zijn dan ook trots op onze locatie en ons team. 
  
Met vriendelijke groet, Astrid Groenewoud 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


