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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Tilburg heeft er op 13 juli 2017 een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (KDV) de Korveltuin naar aanleiding van een melding. 

  
In dit onderzoek zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
- Verklaringen omtrent het gedrag 

- Beroepskracht-kindratio 
- Risico-inventarisatie veiligheid 
  
Tijdens dit incidentele onderzoek is de locatie bezocht en heeft er een interview met de 

beroepskrachten en de houder plaats gevonden. Daarnaast zijn er diverse documenten beoordeeld. 
  
Conclusie: 
Tijdens de inspectie op 13 juli 2017 is er een overtreding geconstateerd: 
- niet alle werkzame personen van het kindcentrum zijn in het bezit van een geldig 
verklaring omtrent het gedrag. 

 
Aan alle overige beoordeelde voorwaarden is voldaan. 
   
De toelichting op de bevindingen van de inspecteur 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 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de (nieuwe) medewerkers en de houder gecontroleerd op een geldige 
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie voor het werken in de 
kinderopvang. 
  

De beroepskracht-kindratio zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en 

bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft een verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon overlegd conform de wettelijke 

voorwaarden. 
  
Er is een nieuwe beroepskracht aangenomen en zij is direct (30 juni 2017) begonnen met haar 
werkzaamheden binnen KDV de Korveltuin. De verklaring omtrent het gedrag is aangevraagd, 
maar nog niet overlegd aan het kindercentrum. 
  
De administratief medewerker is in het bezit van een recente verklaring omtrent het gedrag, echter 

deze voldoet niet aan het juist screeningsprofiel. Voor deze medewerker is een nieuwe verklaring 
omtrent het gedrag aangevraagd met screeningsprofiel 84. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór 
aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 

Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
  
Er zijn 5 stamgroepen: 
 Groep Krokus: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud, maximale 

groepsgrootte is 16 kinderen. 
 Groep Tulp: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud, maximale groepsgrootte 

is 16 kinderen. 
 Groep Lavendel: opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar oud, maximale 

groepsgrootte is 12 kinderen.  
 Groep Narcis: opvang voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar oud, maximale 

groepsgrootte is 12 kinderen. 

 Groep Zonnebloem: opvang voor kinderen ouder dan 3 jaar, maximale groepsgrootte is 12 

kinderen. 
 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 

werkzaam is op de groep van het kind. 
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
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Beroepskracht-kindratio 
 

Uit de planning en de presentielijsten van week 25 t/m 28 blijkt dat er conform de beroepskracht-
kindratio wordt gewerkt. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Presentielijsten (week 25 t/m 28) 
 Personeelsrooster (week 25 t/m 28) 

 Bevestiging Justis: aanvraag verklaring omtrent het gedrag (mail: 4 juli 2017) 
 Bevestiging Justis: aanvraag verklaring omtrent het gedrag (mail: 13 juli 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is de risico-inventarisaties veiligheid gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 

Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele situatie 
betreft. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 1 mei 2017. 
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
  
Er is een incident geweest waardoor een kind door het hekwerk geglipt. De houder heeft direct 
passende maatregelen getroffen door een doek door de spijlen van het hekwerk te weven. Dit is 

vastgelegd in een ongevallenregistratie formulier. 
  
De volledige risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zal tijdens de volgende inspectie 
inhoudelijk beoordeeld worden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Actieplan veiligheid (Korveltuin register van preventieve en correctieve maatregelen) 
 Ongevallenregistratie (30-05-2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  

- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV De Korveltuin 

Website : http://www.dekorveltuin.nl 
Aantal kindplaatsen : 68 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : de Korveltuin 

Adres houder : Diepenstraat 97 

Postcode en plaats : 5025MR Tilburg 
KvK nummer : 51140896 
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 

Y Vroonland 
 

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

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-07-2017 
Zienswijze houder : 24-07-2017 
Vaststelling inspectierapport : 24-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 13 juli heeft u een incidentele inspectie uitgevoerd bij Kindcentrum De Korveltuin doordat 
iemand zich zorgen maakte over onze personeelsplanning en de veiligheid van de buitenruimte. 
Naar leiding van uw inspectie ontving ik uw inspectierapport. In dit rapport worden een aantal 

zaken genoemd waar ik graag mijn zienswijze op geef. 
  
Open communicatie 
De houder van De Korveltuin is vrijwel dagelijks aanwezig. Is zij niet aanwezig dan is voor iedere 
ouder en medewerker duidelijk hoe zij te bereiken is. Met de ouders is er regelmatige 

communicatie over het wel en wee van De Korveltuin. Het is heel jammer dat de melder zich niet 
veilig genoeg heeft gevoeld de zorgen in een persoonlijk gesprek met de houder aan te geven. 

  
Desondanks zijn wij blij met de incidentele inspectie omdat onze organisatie hiervan leert! En 
uiteraard zijn we blij met de uitslagen. 
  
Personeelsplanning 
Het is bijzonder fijn om in het rapport terug te lezen dat onze planning voldoet aan de gestelde 
wet- en regelgeving en dat de praktijk met de theorie overeenkomt. Ik wil benadrukken dat het 

bijzonder moeilijk is een zo stabiel mogelijke personeelsplanning voor de kinderen op de groepen 
te organiseren vooral bij toe- en/of afnemende kind aantallen in de tijd, afmeldingen van de 
kinderen op korte termijn, ziekte en vakantie. Per week zijn wij ongeveer 8 uur bezig om te 
komen tot een personeelsplanning zoals de inspectie die aangetroffen heeft. 

  
Door langdurige ziekte van een medewerker in combinatie met kortdurende zieken was ik 

genoodzaakt een flexwerker aan te nemen en vrijwel meteen in te zetten. Deze mevrouw heeft 
jarenlange ervaring in de kinderopvang en heeft alle relevante diploma’s. De VOG is aangevraagd 
op 4 juli 2017 en was nog niet binnen op 13 juli, maar gelukkig wel op 14 juli. Bij navraag bleek 
dat op het ministerie de vakanties als zijn begonnen en wij dus daardoor onwenselijk lang moeten 
wachten. Na de inspectie hebben wij de bewuste medewerker niet meer ingezet waardoor de 
werkdruk op het zittende team onwenselijk hoog is en wat zich op een gegeven moment weer 
terug zou kunnen vertalen in verhoogd ziekteverzuim. 

  
Inmiddels is een teamleider aangenomen die 24 uur per week beschikbaar is om ons team 
pedagogisch medewerkers te ondersteunen, ook in de personeelsplanning en omgaan met 
werkdruk. Zij start per 1 september 2017. 
  

De afweging van het inzetten van de medewerker zonder geldige VOG is een keuze geweest uit 2 
kwade zaken. De Korveltuin zal haar beleid hierin aanpassen zodat er geen medewerker meer 

ingezet wordt zonder geldige VOG. 
  
Voor wat betreft de andere VOG is een foutje gemaakt wat inmiddels is rechtgezet. Deze VOG is 
opnieuw aangevraagd op 13 juli 2017 en die op 14 juli (supersnel!) is afgegeven. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

  
Het is bijzonder fijn te vernemen dat u gezien heeft dat wij veiligheid en gezondheid binnen De 
Korveltuin heel belangrijk vinden en dat wij volgens de cyclus plan-do-check-act jaarlijks, zo niet 
dagelijks bezig zijn met continue verbeteren van de kwaliteit van werken. En dat onze cyclus 
werkt! 
  

Ik heb begrepen dat de melder specifieke zorgen had over het speelplein van De Korveltuin. 

Voordat u kwam hadden wij de tuinman aansprakelijk gesteld voor de slechte 
afwerking/oplevering van de glijbaan. Intussen zijn onze pedagogisch medewerkers extra alert bij 
de “berg”. En zijn er afspraken gemaakt voor het onderhoud van zowel speelplein als 
parkeerplaats. 
  
Ik vertrouw erop dat, naast hoe wij gehandeld hebben n.a.v. het beschreven incident, we de 
melder kunnen geruststellen dat voor De Korveltuin veiligheid in de breedste zin des woords een 
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heel belangrijke plaats inneemt. Je veilig voelen is tenslotte voorwaarde voor kinderen om te 
komen tot ontwikkeling. Dat geldt overigens ook voor exploreren oftewel ontdekken wat bij onze 
speelplein heel goed kan. Ook daar is en blijft het zoeken naar een balans. 

  
Uiteraard ben ik bereid een en ander nader toe te lichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Maria van den Wildenberg, 
Directeur 

maria@de korveltuin.nl 
06-30456309 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


