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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Tijdens de inspectie uitgevoerd op 7 juni 2016 stelt de toezichthouder een overtreding vast met 
betrekking tot de beroepskracht-kindratio. 

De overtreding wordt beschreven in het rapport: incidenteel onderzoek van 7 juni 2016. 
  
Op verzoek van de gemeente Tilburg wordt er op 13 december 2016 een nader onderzoek 

uitgevoerd. 
  
De toezichthouders stellen tijdens het nader onderzoek vast dat de geconstateerde overtreding 
tijdens de inspectie van 7 juni is opgelost. 

  
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 

 

Personeel en groepen 

 
Tijdens het nader onderzoek van 7 juni 2016 werd 1 nieuwe overtreding geconstateerd. Het betrof 
een overtreding op de beroepskracht-kindratio. Omdat het een nieuwe overtreding betrof is er voor 
dit item een apart rapport opgesteld met de benaming incidenteel onderzoek. 
  

  
Op verzoek van de gemeente Tilburg wordt er op dinsdag 13 december een nader onderzoek 

uitgevoerd met betrekking tot de overtreding op de beroepskracht-kindratio. 
  
  
. 
  

 
Beroepskracht-kindratio 
 
De toezichthouders hebben op de dag van inspectie de roosters en presentielijsten van week 48 en 
49 opgevraagd en meegekregen. 
Ook is op de dag van inspectie gekeken naar het rooster en de presentielijst. 
  

Naar aanleiding van het rooster en de presentielijst is er op de dag van en een dag na de inspectie 
schriftelijk en mondeling contact geweest tussen de toezichthouders en de houder. 

De houder heeft op de vragen van de toezichthouders een verhelderend antwoord gegeven 
waardoor de aangeleverde documenten juist geïnterpreteerd konden worden. 
  
Omdat mondelinge toelichting van de houder voor de toezichthouders van belang is om de 

gegevens juist te kunnen interpreteren is met de houder gesproken over een mogelijke aanpassing 
van een bijpassende legenda behorende bij het rooster en de presentielijsten. De houder heeft een 
aantal ideeën benoemd en gaat kijken hoe ze dit verder uit gaat werken. 
  
Conclusie 
Uit de aangeleverde documenten en uit de uitleg gegeven door de houder blijkt dat er in week 48, 
49 en op de dag van inspectie voldoende beroepskrachten zijn ingezet ten opzichte van het aantal 

aanwezige kinderen. 
De geconstateerde overtreding beschreven in het rapport incidenteel onderzoek van 7 juni 2016 is 
daarmee opgelost. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview anderen (beroepskracht die mede verantwoordelijk is voor de planning) 

  Observaties 
  Presentielijsten (week 48, 49 en dag van inspectie) 
  Personeelsrooster (week 48, 49 en dag van inspectie) 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Unikids 2.0 

Website : http://www.unikids.nl 
Aantal kindplaatsen : 44 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Unikids 2.0 B.V. 

Adres houder : Professor Cobbenhagenlaan 15 
Postcode en plaats : 5037DA TILBURG 

KvK nummer : 58566678 
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 

A van Lokven 
 

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

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 06-01-2017 
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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderopvang Unikids 2.0 is een kleinschalig kinderdagverblijf. Er wordt opvang geboden aan 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in 2 verticale groepen waarin per 

groep, per dag maximaal 16 kinderen worden opgevangen. 
  
Het betreft een ruim opgezet kinderdagverblijf, gelegen aan de rand van de campus van de Tilburg 

University in het voormalige pand van de Theologische faculteit te Tilburg. 
  
  
De houder van het kinderdagverblijf heeft het kinderdagverblijf verbouwd waardoor er een nieuwe 

groepsruimte is gecreëerd. De houder heeft het verzoek gedaan aan de gemeente Tilburg om het 
aantal kindplaatsen op te hogen van 32 naar 44 kindplaatsen. 
De gemeente heeft de toezichthouder de opdracht gegeven om een incidenteel onderzoek uit te 
voeren op locatie om te beoordelen of er 44 kinderen kunnen worden opgevangen op de locatie. 
  
Op 12 september 2016 is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd op locatie. 

De beide toezichthouders hebben op het moment van inspectie alle binnen- en buitenruimtes 
bekeken. 
Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden met de houder over de inhoud van de vooraf 
toegestuurde documenten. Het betreft: 

 het pedagogisch beleidsplan vl.6 
 de risico-inventarisatie veiligheid augustus 2016 
 de risico-inventarisatie gezondheid augustus 2016 

Met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleidsplan is er Overleg en Overreding 
toegepast. 
  
Op locatie zijn diverse documenten bekeken waaronder de medicijnverklaring. 
Op verzoek van de toezichthouders heeft de houder per mail nog toegestuurd: 
 plattegrond 
 inwerkmap nieuwe medewerkers 

 protocol hygiëne 
  
Op basis van bovenstaande informatie en de inspectie op locatie adviseren de toezichthouders de 
gemeente Tilburg om het aantal kindplaatsen op te hogen van 32 naar 44. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 

Het aantal kindplaatsen kan opgehoogd worden van 32 naar 44 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De toezichthouders hebben overleg en overreding toegepast op de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan. Na aanpassing door de houder van het pedagogisch beleidsplan wordt door de 

toezichthouders vastgesteld dat in de nieuwe versie 1.8 is opgenomen: 
 De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen. 
 De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden 

voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze 
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

 De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
 Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
 In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 

ondersteund door andere volwassenen 
 Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

aanwezig is. 
 Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 

wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen 
 In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van 

kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
 De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. 

 De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van 
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties 
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. 

 De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en 
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 

  
Conclusie 

De getoetste voorwaarden met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoen 
aan de wettelijke eisen. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op moment van inspectie) 
  Observaties (alle ruimtes) 

  Pedagogisch beleidsplan (versie vl6 en aangepaste versie 1.8) 
  Pedagogisch werkplan (versie vl6 en aangepaste versie 1.8) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in augustus 2016, door de houder 
en 1 beroepskracht. Er is gebruik gemaakt van de de digitale Risico-monitor. De risico-
inventarisaties hebben betrekking op de actuele situatie . 

De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op 
alle specifieke onderdelen. Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt 
en huisregels opgesteld. 

Tevens is er een protocol hygiëne opgesteld. 
  
De houder heeft een inwerkmap voor nieuwe medewerkers gemaakt. In deze map zijn de 
huisregels opgenomen en wordt er verwezen naar de diverse protocollen. 

  
Op het moment van inspectie was de verbouwing nog niet helemaal afgerond. 
Enkele voorbeelden van nog uit te voeren acties: 
 toiletten op de groep moeten nog geplaatst worden 
 1 radiator moet nog opgehangen worden 
 de commode moet nog geplaatst worden 
 het keukenblok dient nog afgewerkt te worden 

 een aantal plafondplaten dienen nog vervangen te worden 
  
Volgens de houder en de gemaakte planning is het mogelijk om op 25 september 2016 klaar te zijn 

met de verbouwing. 
  
Mocht om wat voor reden dan ook de verbouwing niet zijn afgerond dan wordt de startdatum 

opgeschoven. 
  
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
voldoen aan de wettelijke eisen. 
Conform de planning kan de nieuwe groepsruimte met ingang van 26 september 2016 in gebruik 

genomen worden. 
 
 

Vierogenprincipe 
 
Conclusie 
De houder heeft de opvang dusdanig georganiseerd dat de beroepskracht de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
  
De praktijk is conform de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op moment van inspectie) 

  Observaties (alle ruimtes) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (augustus 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (augustus 2016) 
  Huisregels/groepsregels 

  Pedagogisch beleidsplan (versie vl6 en aangepaste versie 1.8) 
  Pedagogisch werkplan (versie vl6 en aangepaste versie 1.8) 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
Voor de opvang zijn 3 groepsruimten beschikbaar: 
 groepsruimte 1, groen heeft een oppervlakte van 62 m2 
 groepsruimte 2, blauw heeft een oppervlakte van 62 m2 

 groepsruimte 3 , rood (nieuwe groepsruimte) heeft een oppervlakte van 50 m2 
In groepsruimte 1 en 2 worden maximaal 16 kinderen per ruimte opgevangen. In groepsruimte 3 
worden maximaal 12 kinderen opgevangen. 

Tevens is er nog een speelhal die gebruikt kan worden door alle groepen. 
  
Er zijn 4 verschillende slaapkamers aanwezig met voldoende slaapplaatsen voor kinderen tot 
anderhalf jaar. 

  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte voldoen aan de wettelijke eisen. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 

Er is een buitenruimte aanwezig met een oppervlakte van 250 m2. 
De buitenruimte bevat een speelhuisje en een zandbak en grenst aan groep 1 en 2 van het 
kinderdagverblijf. 

  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de buitenruimte voldoen aan de wettelijke eisen. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (alle ruimtes) 
  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 

vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere 
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere 
ondersteuning kunnen bieden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen 
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

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) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(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 2 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 gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’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 houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen 
kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Unikids 2.0 

Website : http://www.unikids.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Unikids 2.0 B.V. 

Adres houder : Professor Cobbenhagenlaan 15 
Postcode en plaats : 5037DA TILBURG 

KvK nummer : 58566678 
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 

A van Lokven 
 

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

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 21-09-2016 
Zienswijze houder : 22-09-2016 
Vaststelling inspectierapport : 23-09-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 14-10-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Kinderopvang Unikids 2.0 is blij met de wijze hoe deze inspectie heeft plaatsgevonden. De GGD 
Tilburg en Kinderopvang Unikids 2.0 hebben nauw samengewerkt om tot de beste opvang te 
kunnen komen voor de kinderen in Tilburg. Met respect voor ieder zijn belangen, wetgeving, grijze 

gebieden in de wetgeving en ieders visie wat de beste opvang zou moeten zijn. 
  
Dit heeft als mooi resultaat dat er een duidelijk verwoord pedagogisch beleid ligt voor GGD, 
ouders, kinderen en medewerkers van Kinderopvang Unikids 2.0. 
  
Kinderopvang Unikids 2.0 voelt zich beter begrepen en kan "gewoon" blijven doen wat zij al deed! 

Anders zijn dan andere kinderdagverblijven binnen Tilburg. Netjes binnen de regels, alleen 

duidelijker verwoord. Kinderopvang Unikids 2.0 wil dit ook en wil het beste voor de kinderen en 
ouders! 
  
Groep 3 is bijna klaar en daar zijn we trots op! 

 
 
 

 


